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ETTEPANEKUD

Kultuuri- ja hariduskomisjon palub vastutaval rahvusvahelise kaubanduse komisjonil lisada 
oma resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud:

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu (edaspidi „ELi toimimise leping”) artiklit 
167,

– võttes arvesse nõukogu poolt 14. juunil 2013. aastal vastu võetud ja 9. oktoobril 2014. 
aastal avaldatud ELi juhiseid läbirääkimiste pidamiseks ELi ja USA vahelise Atlandi-
ülese kaubandus- ja investeerimispartnerluse üle,

A. kinnitades ELi juriidilist kohustust seoses 2005. aasta UNESCO kultuuri 
väljendusvormide mitmekesisuse kaitse ja edendamise konventsiooniga;

B. tuletades meelde, et vastavalt ELi toimimise lepingu artiklile 167 võtab liit aluslepingute 
teiste sätete kohaselt tegutsedes arvesse erinevaid kultuuriaspekte, et respekteerida ja 
edendada kultuuride mitmekesisust; tuletades meelde, et nimetatud teised sätted hõlmavad 
ühist kaubanduspoliitikat vastavalt ELi toimimise lepingu artiklile 207;

C. kinnitades taas, et kultuurisektori toetamiseks mõeldud olemasolevad ja tulevased sätted ja 
poliitikameetmed, eelkõige digitaalvaldkonnas, ei kuulu Atlandi-ülese kaubandus- ja 
investeerimispartnerluse läbirääkimiste teemade hulka;

D. tunnistades üldist huvi pakkuvate teenuste ja eelkõige hariduse erilist rolli, mis on 
määratletud ELi toimimise lepingu artiklis 14 ja ELi toimimise lepingu protokollis nr 26,

E. tunnistades, et kultuuriline mitmekesisus on Euroopa ajaloo, selle traditsioonide rohkuse
ning elujõulise kultuuri- ja loomemajanduse tõttu ELile omane ja kultuurilise 
mitmekesisuse edendamine jääb juhtpõhimõtteks, nagu on olnud tavaks muude ELi 
kaubanduskokkulepete puhul;

F. tuletades meelde, et kultuuri- ja loomemajandus moodustab ligikaudu 2,6% ELi SKPst 
ning kasvab kiiremini kui ülejäänud majandus; rõhutades asjaolu, et kultuuri- ja 
loomemajanduse kaupade ja teenuste kaubanduse arendamine on Euroopas oluline 
majanduskasvu ja töökohtade loomist soodustav vahend;

G. tuletades meelde, et tavapärase korra kohaselt jäetakse ELi kaubanduslepingutest välja 
toetused, eriti kultuuri- ja haridussektori toetused,

1. edastab komisjonile järgmised soovitused:

a) tagada kogu lepingu suhtes kohaldatava õiguslikult siduva üldklausli abil täielikus 
kooskõlas GATSi ja UNESCO kultuuri väljendusvormide mitmekesisuse kaitse ja 
edendamise konventsiooniga ning austades täielikult liikmesriikide tavasid, et 
lepinguosalistele jääb õigus võtta vastu või säilitada mis tahes meetmeid (eelkõige 
õiguslikke ja/või finantsmeetmeid), mis on seotud kultuurilise ja keelelise 
mitmekesisuse, meedia pluralismi ja meediavabaduse kaitse või edendamisega, ning 
säilitada või töötada vastavalt tehnoloogilise neutraalsuse põhimõttele välja niisugune 
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internetipõhiste ja internetiväliste audiovisuaalsete teenuste kord, mis on kooskõlas 
demokraatlike, sotsiaalsete ja kultuuriliste nõuetega;

b) tagada, et audiovisuaalsetele teenustele, sealhulgas internetipõhistele teenustele 
ettenähtud erand on tulevikukindel ja seda ei seata tulevase lepingu mis tahes sätetega 
(nt investeeringuid käsitlevate sätetega) kahtluse alla ning seda ei ohusta tehnoloogia 
areng, nt audiovisuaal-, telekommunikatsiooni- ja e-kaubanduse teenuste 
ühtesulandumine;

c) jätkata praegusi pingutusi selle nimel, et suurendada läbipaistvust ja edendada 
parlamendi senisest veel suuremat kaasamist ning kodanikuühiskonna ja 
sotsiaalpartnerite täielikku kaasamist, pidades silmas TTIP-lepingu võimalikku mõju 
ELi kodanike elule;

d) tagada, et olulise kultuuriaspektiga teenuseid, mida pakuvad näiteks raamatukogud, 
arhiivid või muuseumid, ei seata TTIP-lepinguga ohtu, võttes suuremaid kohustusi kui 
EL on juba kehtivate lepingutega võtnud;

e) kinnitada, et TTIP-lepingust tulenevad kohustused ei ohusta kokkulepitud 
raamatuhinna süsteemi ega ajalehtede ja ajakirjade hinnakokkuleppeid;

f) tagada üldklausliga ELi liikmesriikidele õigus võtta vastu või säilitada mis tahes 
meetmeid seoses kõigi selliste haridus- ja kultuuriteenuste osutamisega, mis on 
kasumit mittetaotlevad ja/või mida rahastab mingis ulatuses avalik sektor või mis 
saavad mis tahes vormis riigiabi, ning tagada, et erasektori rahastatavad välismaised 
teenuseosutajad vastavad kodumaiste teenuseosutajatega samaväärsetele kvaliteedi- ja 
akrediteerimisnõuetele;

g) täpsustada, et ükski lepingu säte ei mõjuta ELi või ELi liikmesriikide voli toetada 
kultuurisektorit ning kultuuri-, haridus-, audiovisuaal- ja pressiteenuseid ja anda neile 
rahalist toetust;

h) tagada, et EList pärit kujutava kunsti viljelejatele nähakse ette müügiprotsent juhul, 
kui kunstituru esindaja nende kunstiteoseid edasi müüb, innustades Euroopa 
kunstnikke seeläbi oma teoseid USAs turustama.
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