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NÁVRHY

Výbor pro kulturu a vzdělávání vyzývá Výbor pro mezinárodní obchod jako věcně příslušný 
výbor, aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy:

– s ohledem na článek 167 Smlouvy o fungování Evropské unie (SFEU),

– s ohledem na směrnice EU pro jednání o transatlantickém obchodním a investičním 
partnerství mezi EU a USA, které Rada přijala dne 14. června 2013 a zveřejnila dne 
9. října 2014,

A. potvrzuje právní závazek EU k dodržování Úmluvy UNESCO o ochraně a podpoře 
rozmanitosti kulturních projevů z roku 2005;

B. připomínaje, že podle článku 167 SFEU „Unie ve své činnosti podle ostatních ustanovení 
Smluv přihlíží ke kulturním hlediskům“ s cílem uznávat a podporovat rozmanitost svých 
kultur; připomínaje, že tato ostatní ustanovení zahrnují společnou obchodní politiku podle 
článku 207 SFEU;

C. potvrzuje, že do rámce jednání o TTIP nespadají stávající ani budoucí ustanovení a 
politiky na podporu kulturního odvětví, zejména v digitálním světě;

D. uznávaje zvláštní úlohu služeb obecného zájmu – a zejména vzdělávání – definovaných 
v článku 14 SFEU a protokolu č. 26 SFEU;

E. uznávaje, že s ohledem na historii Evropy, její bohaté tradice a silná kulturní a tvůrčí 
odvětví je kulturní rozmanitost rysem EU a že podpora kulturní rozmanitosti zůstane 
jednou ze základních zásad, stejně jako tomu je v případě jiných obchodních dohod EU;

F. připomínaje, že kulturní a tvůrčí odvětví představují přibližně 2,6 % HDP EU a 
zaznamenávají vyšší míru růstu než ostatní hospodářská odvětví; zdůrazňuje, že rozvoj 
obchodu s produkty a službami kulturních a tvůrčích odvětví je důležitou hybnou silou 
hospodářského růstu a vytváření pracovních míst v Evropě;

G. připomínaje, že podle zavedené praxe se dotace, a to zejména do odvětví kultury a 
vzdělávání, do obchodních dohod EU nezahrnují;

1. dává Komisi tato doporučení:

a) prostřednictvím právně závazné obecné doložky vztahující se na celou dohodu, 
v plném souladu s dohodou GATS a Úmluvou UNESCO o ochraně a podpoře 
rozmanitosti kulturních projevů a při plném zohlednění praxe v členských státech 
zajistit, aby strany dohody měly vyhrazeno právo přijmout nebo zachovat jakékoli 
opatření (zejména regulačního nebo finančního charakteru) na ochranu nebo podporu 
kulturní a jazykové rozmanitosti, plurality a svobody sdělovacích prostředků, a 
v souladu se zásadou technologické neutrality zachovat nebo rozvíjet systém 
audiovizuálních služeb v souladu s demokratickými, sociálními a kulturními 
požadavky;
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b) zajistit, aby bylo vynětí audiovizuálních služeb včetně služeb online zajištěno i do 
budoucna a aby nebylo zpochybňováno žádným ustanovením budoucí dohody, 
například ustanoveními o investicích, ani mařeno technickým pokrokem, například 
sbližováním audiovizuálních a telekomunikačních služeb a služeb elektronického 
obchodování;

c) s ohledem na potenciální dopad TTIP na životy občanů EU nadále vyvíjet úsilí o 
zvýšení transparentnosti a prosazovat další prohloubení spolupráce s Parlamentem a 
plné zapojení občanské společnosti a sociálních partnerů;

d) zajistit, že dohodou o TTIP nebudou nad rámec závazků EU vyplývajících ze 
stávajících dohod zasaženy služby úzce související s kulturou, jako jsou knihovny, 
archivy a muzea;

e) potvrdit, že povinnostmi plynoucími z dohody o TTIP nebudou zasaženy systémy 
pevně stanovených cen knih, novin a časopisů;

f) prostřednictvím obecné doložky zajistit právo členských států EU přijímat nebo 
zachovat jakékoli opatření, pokud jde o poskytování všech vzdělávacích a kulturních 
služeb, které jsou neziskové nebo jsou příjemci veřejného financování v jakékoli míře 
nebo státní podpory v jakékoli podobě, a zajistit, aby zahraniční poskytovatelé 
financovaní ze soukromých zdrojů splňovali stejné kvalitativní a akreditační 
požadavky jako domácí poskytovatelé;

g) výslovně uvést, že žádnými ustanoveními dohody není dotčena možnost EU nebo 
členských států EU poskytovat dotace a finanční podporu kulturním odvětvím a 
kulturním, vzdělávacím, audiovizuálním a tiskovým službám;

h) zajistit, aby výtvarní umělci z EU dostávali podíl z prodejní ceny svých děl, jsou-li 
prodávána prostřednictvím odborníka v oblasti umění, a tím evropské umělce 
motivovat k tomu, aby svá díla nabízeli na trhu USA.
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