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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας καλεί την Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου, που είναι 
αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες 
προτάσεις:

– έχοντας υπόψη το άρθρο 167 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
(ΣΛΕΕ), 

– έχοντας υπόψη τις οδηγίες της ΕΕ για τη διαπραγμάτευση της Διατλαντικής Συμφωνίας 
Εμπορίου και Επενδύσεων (TTIP) μεταξύ ΕΕ και ΗΠΑ τις οποίες ενέκρινε το Συμβούλιο 
στις 14 Ιουνίου 2013 και οι οποίες δόθηκαν στη δημοσιότητα από το Συμβούλιο στις 9 
Οκτωβρίου 2014,

Α. επιβεβαιώνοντας τη νομική δέσμευση της ΕΕ υπέρ της σύμβασης της UNESCO για την 
προστασία και την προώθηση της πολυμορφίας της πολιτιστικής έκφρασης του 2005·

Β. υπενθυμίζοντας ότι κατ' εφαρμογή του άρθρου 167 ΣΛΕΕ «η Ένωση όταν αναλαμβάνει 
δράσεις δυνάμει άλλων διατάξεων των Συνθηκών λαμβάνει υπόψη της τις πολιτιστικές 
πτυχές», για να σέβεται και να προωθεί την πολυμορφία των πολιτισμών της· 
υπενθυμίζοντας ότι σε αυτές τις άλλες διατάξεις περιλαμβάνεται η κοινή εμπορική 
πολιτική, όπως ορίζεται στο άρθρο 207 ΣΛΕΕ·

Γ. επιβεβαιώνοντας εκ νέου ότι υφιστάμενες και μελλοντικές διατάξεις και πολιτικές για 
την υποστήριξη του πολιτισμικού κλάδου, ιδίως στον ψηφιακό κόσμο, ευρίσκονται εκτός 
του πεδίου των διαπραγματεύσεων TTIP·

Δ. αναγνωρίζοντας τον ειδικό ρόλο των υπηρεσιών γενικού συμφέροντος – και δη της 
εκπαίδευσης – όπως ορίζονται στο άρθρο 14 ΣΛΕΕ και το Πρωτόκολλο αριθ. 26 της 
ΣΛΕΕ·

Ε. αναγνωρίζοντας ότι η πολιτισμική ποικιλομορφία αποτελεί χαρακτηριστικό γνώρισμα της 
ΕΕ λόγω της ιστορίας της ΕΕ, του ευρέος φάσματος παραδόσεων και των ισχυρών 
κλάδων στους τομείς του πολιτισμού και της δημιουργικής έκφρασης που διαθέτει και ότι 
η προαγωγή της πολιτισμικής ποικιλομορφίας θα παραμείνει κατευθυντήρια αρχή, όπως 
ακριβώς ήταν σε άλλες εμπορικές συμφωνίες της ΕΕ·

ΣΤ. υπενθυμίζοντας ότι ο κλάδος του πολιτισμού και ο κλάδος της δημιουργίας παρέχουν 
περίπου το 2,6 % του ΑΕγχΠ της ΕΕ και παρουσιάζουν υψηλότερο ρυθμό ανάπτυξης από 
την υπόλοιπη οικονομία· υπογραμμίζοντας ότι η ανάπτυξη του εμπορίου αγαθών και 
υπηρεσιών των κλάδων του πολιτισμού και της δημιουργικότητας θα αποτελέσει 
σημαντική κινητήρια δύναμη οικονομικής ανάπτυξης και δημιουργίας θέσεων εργασίας 
στην Ευρώπη·

Ζ. υπενθυμίζοντας ότι αποτελεί πάγια πρακτική το να εξαιρούνται οι επιδοτήσεις, και δη 
στον πολιτιστικό και εκπαιδευτικό τομέα, από τις εμπορικές συμφωνίες της ΕΕ·

1. απευθύνει στην Επιτροπή τις εξής συστάσεις:
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α) να εξασφαλίσει, μέσω νομικά δεσμευτικής γενικής ρήτρας εφαρμοστέας στο σύνολο 
της συμφωνίας, σε πλήρη συμμόρφωση προς την GATS (Γενική Συμφωνία για τις 
συναλλαγές στον τομέα των υπηρεσιών) και τη σύμβαση της UNESCO για την 
προστασία και την προώθηση της πολυμορφίας της πολιτιστικής έκφρασης και με 
πλήρη σεβασμό των πρακτικών των κρατών μελών, ότι τα συμβαλλόμενα μέρη 
επιφυλάσσονται του δικαιώματος να εγκρίνουν ή να διατηρήσουν οποιοδήποτε μέτρο 
(ιδιαιτέρως δε ρυθμιστικού ή δημοσιονομικού χαρακτήρα) άπτεται της προστασίας ή 
της προαγωγής της πολιτιστικής και της γλωσσικής πολυμορφίας, της πολυφωνίας και 
της ελευθερίας των μέσων ενημέρωσης και επιφυλάσσονται του δικαιώματος να 
διατηρήσουν ή να διαμορφώσουν, σύμφωνα με την αρχή της τεχνολογικής 
ουδετερότητας, ένα σύνολο κανόνων για τις οπτικοακουστικές υπηρεσίες τόσο μέσω 
του διαδικτύου όσο και εκτός διαδικτύου οι οποίοι να συνάδουν με τις δημοκρατικές, 
κοινωνικές και πολιτιστικές απαιτήσεις·

β) να εξασφαλίσει ότι η εξαίρεση για τις υπηρεσίες στον οπτικοακουστικό τομέα, 
περιλαμβανομένων των μέσω του διαδικτύου υπηρεσιών, είναι εγγυημένη για το 
μέλλον και ότι δεν θα τεθεί εν αμφιβόλω από οιεσδήποτε διατάξεις της μελλοντικής 
συμφωνίας, όπως είναι οι διατάξεις περί επενδύσεων, ούτε θα υπονομευθεί από τις 
τεχνολογικές εξελίξεις , επί παραδείγματι τη σύγκλιση των υπηρεσιών του 
οπτικοακουστικού τομέα, των τηλεπικοινωνιών και του ηλεκτρονικού εμπορίου (e-
commerce)·

γ) να συνεχίσει τις προσπάθειες που καταβάλλει επί του παρόντος για μεγαλύτερη 
διαφάνεια, για προαγωγή μιας ακόμη στενότερης συνεργασίας με το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και πλήρους συμμετοχής της κοινωνίας των πολιτών και των 
κοινωνικών εταίρων, δεδομένου του δυνητικού αντικτύπου που θα έχει η TTIP στις 
ζωές των ευρωπαίων πολιτών·

δ) να εξασφαλίσει ότι οι υπηρεσίες με έντονη πολιτιστική διάσταση, όπως είναι οι 
βιβλιοθήκες, τα αρχεία ή τα μουσεία, δεν θα τεθούν ενώπιον προκλήσεων από την 
συμφωνία TTIP που να υπερβαίνουν τις βάσει υφιστάμενων συμφωνιών δεσμεύσεις 
της ΕΕ·

ε) να επιβεβαιώσει ότι τα συστήματα σταθερής τιμής βιβλίου, καθώς και ο καθορισμός 
της τιμής εφημερίδων και περιοδικών δεν θα απειληθούν από τις υποχρεώσεις που θα 
ανακύψουν βάσει της συμφωνίας TTIP·

στ) να εξασφαλίσει μέσω γενικής ρήτρας το δικαίωμα των κρατών μελών της ΕΕ να 
εγκρίνουν ή να διατηρούν οιοδήποτε μέτρο όσον αφορά την παροχή όλων των 
υπηρεσιών στα πεδία της εκπαίδευσης και του πολιτισμού που λειτουργούν επί μη 
κερδοσκοπικής βάσης και/ή που λαμβάνουν δημόσια χρηματοδότηση οιουδήποτε 
βαθμού ή κρατική επιχορήγηση ανεξαρτήτως μορφής και να εξασφαλίσει ότι οι 
χρηματοδοτούμενοι από ιδιωτικά κεφάλαια ξένοι πάροχοι συμμορφώνονται προς τις 
ίδιες υποχρεώσεις ποιότητας και πιστοποίησης με εκείνες που ισχύουν για τους 
εγχώριους παρόχους·

ζ) να διευκρινίσει ότι τίποτε στη συμφωνία δεν επηρεάζει την δυνατότητα της ΕΕ ή των 
κρατών μελών της ΕΕ να επιδοτούν και να παρέχουν χρηματοοικονομική στήριξη σε 
βιομηχανίες πολιτιστικών αγαθών και σε υπηρεσίες πολιτιστικού, εκπαιδευτικού και 
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οπτικοακουστικού χαρακτήρα και υπηρεσίες τύπου·

η) να εξασφαλίσει ότι οι καλλιτέχνες πλαστικών τεχνών της ΕΕ εισπράττουν ποσοστό 
της τιμής πώλησης των έργων τους όταν αυτά μεταπωλούνται από επαγγελματία της 
αγοράς έργων τέχνης, ενθαρρύνοντάς τους κατά τον τρόπο αυτό να θέτουν τα έργα 
τους στην αγορά των ΗΠΑ.



PE549.127v02-00 6/6 AD\1057934EL.doc

EL

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης 16.4.2015

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας +:
–:
0:

24
2
4

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική 
ψηφοφορία

Isabella Adinolfi, Dominique Bilde, Andrea Bocskor, Silvia Costa, Jill 
Evans, Rikke Karlsson, Andrew Lewer, Curzio Maltese, Fernando 
Maura Barandiarán, Luigi Morgano, Michaela Šojdrová, Yana Toom, 
Helga Trüpel, Sabine Verheyen, Julie Ward, Bogdan Brunon Wenta, 
Bogdan Andrzej Zdrojewski, Milan Zver, Krystyna Łybacka, Γιώργος 
Γραμματικάκης, Светослав Христов Малинов, Момчил Неков

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική 
ψηφοφορία

Sylvie Guillaume, Mary Honeyball, Marc Joulaud, Dietmar Köster, 
Michel Reimon, Hermann Winkler, Илхан Кючюк

Αναπληρωτές (άρθρο 200 παρ. 2) 
παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Remo Sernagiotto, Dario Tamburrano


