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SUGESTII 

Comisia pentru cultură și educație recomandă Comisiei pentru comerț internațional, 

competentă în fond, includerea următoarelor sugestii în propunerea de rezoluție ce urmează a 

fi adoptată: 

– având în vedere articolul 167 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE), 

– având în vedere directivele de negociere ale UE privind Parteneriatul transatlantic pentru 

comerț și investiții între UE și SUA, adoptate de către Consiliu la 14 iunie 2013 și puse la 

dispoziția publicului de către Consiliu la 9 octombrie 2014, 

A. afirmând angajamentul juridic al UE față de Convenția UNESCO asupra protecției și 

promovării diversității expresiilor culturale din 2005; 

B. reamintind că, în temeiul articolului 167 din TFUE, în acțiunea sa, Uniunea ia în 

considerare aspectele culturale în cadrul altor dispoziții ale tratatelor, cu scopul de a 

respecta și promova diversitatea culturală; reamintind că aceste alte dispoziții cuprind 

politica comercială comună definită la articolul 207 din TFUE; 

C.  reafirmând că prevederile și politicile actuale și viitoare care sprijină sectorul cultural, în 

special în mediul digital, nu sunt vizate de negocierile privind TTIP; 

D.  recunoscând rolul special al serviciilor de interes general - în special educația - conform 

definiției de la articolul 14 din TFUE și din Protocolul nr. 26 la TFUE; 

E. recunoscând că diversitatea culturală constituie o trăsătură a UE datorită istoriei Europei, a 

bogatei varietăți de tradiții și industrii culturale și creative puternice și că promovarea 

diversității culturale va rămâne un principiu călăuzitor, cum a fost în alte acorduri 

comerciale ale UE; 

F. reamintind că industriile culturale și creative contribuie cu aproximativ 2,6 % din PIB-ul 

UE, având o rată de creștere mai mare decât restul economiei; subliniind faptul că 

dezvoltarea comerțului cu bunurile și serviciile industriei culturale și creative va constitui 

un stimulent important pentru creșterea economică și crearea de locuri de muncă în 

Europa; 

G. reamintind că excluderea subvențiilor, în special în sectorul culturii și cel al educației, din 

acordurile comerciale ale UE, este o practică standard;  

1. adresează Comisiei următoarele recomandări: 

 (a) să se asigure, prin intermediul unei clauze generale cu caracter juridic obligatoriu și 

aplicabilă întregului acord, cu respectarea deplină a GATS și a Convenției UNESCO 

asupra protecției și promovării diversității expresiilor culturale, precum și a practicilor 

statelor membre respective, că părțile la acord își păstrează dreptul de a adopta sau 

menține orice măsură (în special de natură reglementară și/sau financiară) legată de 

protecția sau promovarea diversității culturale și lingvistice, a pluralismului și libertății 

presei, precum și să mențină sau să dezvolte, în conformitate cu principiul neutralității 
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tehnologice, un regim al serviciilor audiovizuale, online și offline, în conformitate cu 

cerințele democratice, sociale și culturale; 

 (b) să se asigure că excepția pentru serviciile audiovizuale, inclusiv serviciile online, se va 

menține în viitor și nu va fi pusă sub semnul întrebării de nicio dispoziție în viitorul 

acord, inclusiv de cele privind investițiile, și nu va putea fi împiedicată de evoluțiile 

tehnologice, cum ar fi convergența serviciilor audiovizuale, de telecomunicații și de 

comerț electronic; 

 (c) să continue eforturile actuale de a crește transparența, de a promova o colaborare și 

mai strânsă cu Parlamentul, precum și o implicare deplină a societății civile și a 

partenerilor sociali, având în vedere posibilul impact pe care TTIP îl va avea asupra 

vieții cetățenilor europeni; 

 (d) să se asigure că serviciile cu o puternică componentă culturală, cum ar fi biblioteci, 

arhive sau muzee, nu vor fi afectate de acordul TTIP dincolo de angajamentele 

asumate de UE în acordurile actuale; 

 (e) să confirme faptul că sistemele de prețuri fixe pentru cărți și stabilirea prețurilor pentru 

ziare și reviste nu vor fi afectate de obligațiile care decurg din acordul TTIP; 

 (f) să asigure, printr-o clauză generală, dreptul statelor membre ale UE de a adopta sau 

menține orice măsură referitoare la furnizarea tuturor serviciilor educaționale și 

culturale care își desfășoară activitatea fără scop lucrativ și/sau beneficiază în vreun 

fel de finanțări publice sau de sprijin de la stat, sub orice formă, precum și să se 

asigure că furnizorii străini cu finanțări private respectă aceleași cerințe privind 

calitatea și acreditarea ca și furnizorii naționali; 

 (g) să specifice că niciun element al acordului nu afectează capacitatea UE sau a statelor 

membre ale UE de a subvenționa și de a furniza sprijin financiar industriilor culturale 

precum și serviciilor culturale, educaționale și audiovizuale și serviciilor de presă; 

 (h) să se asigure că artiștii plastici din UE primesc un procent din prețul de vânzare al 

operelor lor de artă atunci când acestea sunt revândute de către un profesionist al pieței 

obiectelor de artă, încurajând astfel artiștii europeni să își comercializeze lucrările în 

SUA. 
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