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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по култура и образование приканва водещата комисия по международна 
търговия да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, следните 
предложения:

– като взе предвид член 167 от Договора за функционирането на Европейския съюз 
(ДФЕС),

– като взе предвид указанията на ЕС за водене на преговорите относно 
Трансатлантическото партньорство за търговия и инвестиции между ЕС и САЩ, 
приети от Съвета на 14 юни 2013 г., които бяха публикувани от Съвета на 
9 октомври 2014 г.,

A. като потвърждава правния ангажимент, поет от ЕС по отношение на Конвенцията 
на ЮНЕСКО за опазване и насърчаване на многообразието от форми на културно 
изразяване от 2005 г.;

Б. като припомня, че съгласно член 167 от ДФЕС Съюзът взема предвид културните 
аспекти при своята дейност по силата на други разпоредби на Договорите, за да 
зачита и развива разнообразието на културите; припомня, че тези останали 
разпоредби включват общата търговска политика, както е определена в член 207 от 
ДФЕС;

В. като потвърждава отново, че действащите и бъдещите разпоредби и политики в 
подкрепа на сектора на културата, в частност в цифровия свят, попадат извън 
обхвата на преговорите по ТПТИ;

Г. като отчита специалната роля на услугите от общ интерес – по-специално в сферата 
на образованието – както са определени в член 14 от ДФЕС и в Протокол № 26 към 
ДФЕС;

Д. признава, че културното многообразие представлява характеристика на ЕС поради 
историята на Европа, нейното богато разнообразие на традиции и силни сектори на 
културата и творчеството, както и че насърчаването на културното многообразие ще 
продължава да бъде ръководен принцип, какъвто е бил в други търговски 
споразумения на ЕС;

Е. като припомня, че секторите на културата и творчеството допринасят с около 2,6 % 
от БВП на ЕС, като имат по-висок темп на растеж в сравнение с другите сектори на 
икономиката; като подчертава, че развитието на търговията със стоки и услуги, 
свързани със секторите на културата и творчеството, ще представлява важен стимул 
за икономическия растеж и създаването на работни места в Европа;

Ж. като припомня, че стандартната практика е субсидиите да се изключват, по-
специално в секторите на културата и образованието, от търговските споразумения 
на ЕС;
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1. отправя към Съвета следните препоръки:

a) да осигури чрез правно обвързваща обща клауза, приложима за цялото 
споразумение – при пълно съответствие с Общото споразумение по търговията с 
услуги и Конвенцията на ЮНЕСКО за опазване и насърчаване на 
многообразието от форми на културно изразяване и зачитайки изцяло 
практиките на държавите членки – че страните по споразумението си запазват 
правото да приемат или да продължат да прилагат всяка една мярка (по-
специално от регулаторен и/или финансов характер), свързана със защитата или 
насърчаването на културното и езиковото многообразие, плурализма на медиите 
и свободата на медиите, както и правото да запазят вече съществуващия или 
разработят нов режим за аудиовизуалните услуги, както онлайн, така и офлайн, 
в съответствие с принципа на технологична неутралност, както и с 
демократичните, социалните и културните изисквания;

б) да се увери, че изключителният характер на аудиовизуалните услуги, 
включително услугите онлайн, е гарантиран за в бъдеще и че той няма да бъде 
поставен под въпрос от разпоредбите на бъдещото споразумение, като например 
тези относно инвестициите, нито да бъде възпрепятстван от технологическото 
развитие, например конвергенцията на аудиовизуалните и 
телекомуникационните услуги и услугите за електронна търговия;

в) да продължи полаганите понастоящем усилия за увеличаване на прозрачността и 
да насърчава още по-тясно участие на Европейския парламент и пълноценно 
участие на гражданското общество и на социалните партньори предвид 
потенциалното въздействие, което ТПТИ ще окаже върху живота на  гражданите 
на ЕС;

г) да гарантира, че услугите със силно застъпен културен компонент, като 
библиотеки, архиви и музеи, няма да бъдат застрашени от споразумението за 
трансатлантическото партньорство в областта на търговията и инвестициите 
извън рамките на задълженията на ЕС по действащите споразумения;

д) да потвърди, че системата на фиксирани цени на книгите и фиксирането на 
цените за вестници и списания няма да бъдат застрашени от задълженията, 
произтичащи от споразумението за ТПТИ;

е) да гарантира чрез обща клауза правото на приемане или на продължаване на 
прилагането на всяка мярка, свързана с предоставянето на всички образователни 
и културни услуги, които функционират с нестопанска цел и/или за които се 
отпуска публично финансиране в каквато и да е степен или държавна помощ под 
каквато и да е форма, и да гарантира, че чуждестранните доставчици, 
получаващи финансиране от частни източници, отговарят на същите изисквания 
за качество и акредитация като националните доставчици;

ж) да уточни, че нищо в споразумението няма да засегне способността на ЕС или на 
държавите – членки на ЕС да субсидират и предоставят финансова подкрепа за 
сектора на културата, както и културните, образователните и аудиовизуалните 
услуги;
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з) да гарантира, че творците на пластични произведения на изкуството в ЕС 
получават процент от продажната цена на своите произведения на изкуството, 
когато те се препродават от специалист на пазара на изкуство, като по този 
начин европейските творци се насърчават да предлагат своите произведения на 
пазара в САЩ;
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