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JAVASLATOK

A Kulturális és Oktatási Bizottság felhívja a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottságot mint 
illetékes bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele a következő 
javaslatokat:

– tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSZ) 167. cikkére,

– tekintettel az Európai Unió és az Amerikai Egyesült Államok közötti transzatlanti 
kereskedelmi és beruházási partnerségről zajló tárgyalásokra vonatkozóan a Tanács által 
2013. június 14-én elfogadott, majd 2014. október 9-én nyilvánosságra hozott uniós 
irányelvekre,

A. megerősítve a kulturális kifejezések sokszínűségének védelméről és előmozdításáról 
szóló, 2005. évi UNESCO-egyezményre irányuló uniós jogi kötelezettségvállalást;

B. emlékeztetve arra, hogy az EUMSZ 167. cikke értelmében az Uniónak a Szerződések 
egyéb rendelkezései alá tartozó tevékenysége során a kultúrák sokszínűségének 
tiszteletben tartása és támogatása érdekében figyelembe kell vennie a kulturális 
szempontokat; emlékeztetve arra, hogy az EUMSZ 207. cikke értelmében ezen egyéb 
rendelkezések közé tartozik a közös kereskedelempolitika is;

C. megerősítve, hogy a kulturális ágazatot – különösen a digitális világban – támogató 
meglévő és jövőbeni rendelkezések és politikák nem tartoznak a TTIP tárgyalási témáinak 
körébe;

D. elismerve az általános érdekű szolgáltatások – különösen az oktatás – különleges szerepét, 
ahogyan azt az EUMSZ 14. cikke és az EUMSZ 26. jegyzőkönyve meghatározza;

E. elismerve, hogy a kulturális sokszínűség Európa történelméből, gazdag hagyományaiból 
és erős kulturális és kreatív iparából kifolyólag az EU egyik vonása, és hogy a kulturális 
sokszínűség előmozdítása irányadó elv itt is, csakúgy, mint az egyéb uniós 
szabadkereskedelmi megállapodások esetében;

F. emlékeztetve arra, hogy a kulturális és kreatív iparágak az EU GDP-jének mintegy 2,6%-
át teszik ki, magasabb növekedési aránnyal, mint a gazdaság többi része; hangsúlyozza, 
hogy a kulturális és kreatív iparágak által előállított áruk és szolgáltatások 
kereskedelmének fejlődése a gazdasági növekedés, valamint a munkahelyteremtés fontos 
mozgatórugója Európában;

G. emlékeztetve, hogy általános gyakorlat – különösen a kulturális és oktatási ágazat 
esetében – a támogatások kizárása az EU kereskedelmi megállapodásaiból;

1. a következő ajánlásokat intézi a Bizottsághoz:

a) biztosítsa egy jogilag kötelező érvényű, a teljes szerződésre érvényes általános záradék 
révén, a szolgáltatások kereskedelméről szóló általános egyezménnyel (GATS) és a 
kulturális kifejezések sokszínűségének védelméről és előmozdításáról szóló 
UNESCO-egyezménnyel való teljes körű megfelelés jegyében, valamint a tagállami 
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gyakorlatok teljes mértékű tiszteletben tartásával, hogy a megállapodás részes felei 
fenntarthassák maguknak a jogot, hogy elfogadjanak vagy fenntartsanak bármilyen 
olyan (különösen szabályozási és/vagy pénzügyi jellegű) intézkedést, amely 
tiszteletben tartja a kulturális és nyelvi sokszínűség, a médiapluralizmus és a 
médiaszabadság védelmét és támogatását, továbbá hogy a technológiasemlegesség 
elvének megfelelően megőrizhessék vagy kidolgozhassák az audiovizuális 
szolgáltatások – mind online és offline – rendszerét a demokratikus, szociális és 
kulturális követelményekkel összhangban;

b) biztosítsa, hogy az audiovizuális szolgáltatásokra, többek között az online 
szolgáltatásokra vonatkozó mentesség jövőálló legyen, és azt a jövőbeli megállapodás 
semmilyen rendelkezései, például a beruházásra irányulók sem kérdőjelezhetik meg, 
sem pedig a technológiai fejlesztések, például az audiovizuális, távközlési és e-
kereskedelmi szolgáltatások konvergenciája nem veszélyeztetheti;

c) folytassa jelenlegi erőfeszítéseit az átláthatóság növelése, az Európai Parlamenttel való 
még szorosabb együttműködés, valamint a civil társadalom és a szociális partnerek 
teljes mértékű bevonása érdekében, tekintettel a TTIP-nek az uniós polgárok életére 
gyakorolt potenciális hatására;

d) újra erősítse meg, hogy a markáns kulturális összetevővel bíró szolgáltatásokat, mint 
könyvtárakat, archívumokat vagy múzeumokat a TTIP-megállapodás nem fogja 
veszélyeztetni a hatályos megállapodásokban vállalt uniós kötelezettségeken 
túlmenően;

e) erősítse meg, hogy a TTIP-megállapodásból származó kötelezettségek nem 
befolyásolhatják a kötött könyvár rendszerét, valamint a napilapok és magazinok 
kötött árazását;

f) biztosítsa egy általános záradék révén az olyan oktatási és kulturális szolgáltatások 
rendelkezésre bocsátására vonatkozó intézkedések elfogadására vagy fenntartására 
vonatkozó tagállami jogot, amelyek nem nyereségorientáltak, és/vagy amelyeket 
bármilyen összegben közforrásokból vagy bárminemű állami támogatással 
finanszíroznak, valamint biztosítsa, hogy a magántőkéből finanszírozott külföldi 
szolgáltatókra ugyanolyan minőségi és minősítési követelmények vonatkozzanak, 
mint a hazaiakra;

g) kösse ki, hogy a megállapodásban semmi ne korlátozza az EU vagy tagállamai azon 
hatáskörét, hogy szubvenciót vagy pénzügyi támogatást nyújtsanak a kulturális 
iparágak, valamint a kulturális, oktatási, audiovizuális és sajtószolgáltatások számára;

h) szavatolja, hogy műkereskedők általi viszonteladáskor az uniós képzőművészek 
hozzájussanak  műalkotásaik értékesítési árának bizonyos hányadához, ezzel 
ösztönözve az európai képzőművészeket, hogy az Egyesült Államokban is 
forgalmazzák műveiket.
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