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IEROSINĀJUMI

Kultūras un izglītības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Starptautiskās tirdzniecības 
komiteju rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus ierosinājumus:

– ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību (LESD) 167. pantu,

– ņemot vērā ES norādījumus sarunām par Transatlantisko tirdzniecības un ieguldījumu 
partnerību starp ES un ASV, kurus Padome pieņēma 2013. gada 14. jūnijā un publiskoja 
2014. gada 9. oktobrī,

A. apstiprinot ES juridiskās saistības ievērot UNESCO 2005. gada Konvenciju par kultūras 
izpausmju daudzveidības aizsardzību un veicināšanu,

B. atgādinot, ka LESD 167. pantā ir noteikts — Savienībai savā darbībā, kas pakļaujas citiem 
līgumu noteikumiem, jāņem vērā kultūras aspekti, jo īpaši lai respektētu un veicinātu 
kultūru daudzveidību; atgādinot, ka šajos citos noteikumos ietilpst arī LESD 207. pantā 
definētā kopējā tirdzniecības politika;

C. atkārtoti apstiprinot, ka sarunās par TTIP netiek apspriesti spēkā esošie un turpmākie 
noteikumi un politikas virzieni, kas atbalsta kultūras nozari, jo īpaši digitālajā jomā;

D. ņemot vērā, ka saskaņā ar LESD 14. pantu un LESD 26. protokolu sabiedriskiem 
pakalpojumiem, sevišķi izglītības jomā, ir īpaša loma;

E. atzīstot, ka Eiropas vēstures, bagāto tradīciju un spēcīgo kultūras un radošo nozaru dēļ 
kultūras daudzveidība ir ES raksturīga iezīme un ka gluži tāpat kā citos ES tirdzniecības 
nolīgumos kultūras daudzveidības veicināšana joprojām būs vadošais princips;

F. atgādinot, ka kultūras un radošās nozares nodrošina aptuveni 2,6 % no ES IKP un tām ir 
augstāks izaugsmes īpatsvars nekā pārējiem ekonomikas sektoriem; uzsverot to, ka 
kultūras un radošo nozaru preču un pakalpojumu tirdzniecības attīstība būs nozīmīgs 
ekonomikas izaugsmes un darbvietu radīšanas dzinulis Eiropā;

G. atgādinot, ka subsīdiju neiekļaušana ES tirdzniecības nolīgumos, jo īpaši attiecībā uz 
kultūras un izglītības nozarēm, ir standartprakse,

1. sniedz Komisijai šādus ieteikumus:

a) ar vispārēju juridiski saistošu noteikumu, kas attiecas uz visu nolīgumu, nodrošināt, 
ka, pilnībā ievērojot GATS un UNESCO Konvenciju par kultūras izpausmju 
daudzveidības aizsardzību un veicināšanu un pilnībā respektējot dalībvalstīs iedibināto 
praksi, nolīguma puses patur tiesības pieņemt vai turpināt īstenot jebkādus pasākumus 
(jo īpaši regulatīvus un/vai finanšu pasākumus) attiecībā uz kultūras un valodas 
daudzveidības, plašsaziņas līdzekļu plurālisma un brīvības aizsardzību vai veicināšanu 
un saskaņā ar tehnoloģiju neitralitātes principu saglabāt vai attīstīt audiovizuālu 
pakalpojumu tiešsaistes vai tiešsaistei nepieslēgtu režīmu, kas atbilst 
demokrātiskajām, sociālajām un kultūras vajadzībām;
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b) nodrošināt to, lai arī turpmāk tiktu garantēta audiovizuālo pakalpojumu, tostarp 
tiešsaistes pakalpojumu, neiekļaušana nolīgumā un lai tā netiktu apšaubīta nekādos
turpmāku nolīgumu, piemēram, investīciju nolīgumu, noteikumos; tāpat noteikumu 
par pakalpojumu neiekļaušanu nedrīkst apdraudēt tehnoloģiskā attīstība, piemēram, 
audiovizuālo, telekomunikāciju un e-komercijas pakalpojumu konverģence;

c) turpināt pašreizējos centienus palielināt pārredzamību, kā arī sekmēt aizvien ciešāku 
Parlamenta līdzdalību un pilsoniskās sabiedrības un sociālo partneru pilnīgu iesaisti, 
ņemot vērā TTIP potenciālo ietekmi uz ES iedzīvotāju dzīvi;

d) nodrošināt to, ka TTIP nolīgums neapdraudēs pakalpojumus ar spēcīgu kultūras 
aspektu, piemēram, bibliotēku, arhīvu un muzeju sniegtos pakalpojumus, vairāk nekā 
ES saistības, kas paredzētas jau spēkā esošos nolīgumos;

e) apstiprināt, ka TTIP nolīgumā noteiktie pienākumi neapdraudēs fiksēto grāmatu cenu 
sistēmas un cenu fiksēšanu laikrakstiem un žurnāliem;

f) ar vispārēju noteikumu nodrošināt ES dalībvalstu tiesības pieņemt vai turpināt īstenot 
jebkādus pasākumus attiecībā uz tādu izglītības pakalpojumu sniegšanu, no kuriem 
netiek gūta peļņa un/vai kuri saņem jebkāda apmēra publisko finansējumu vai jebkāda 
veida valsts atbalstu, un nodrošināt, ka privāti finansēti ārvalstu pakalpojumu sniedzēji 
ievēro tādas pašas kvalitātes un akreditācijas prasības kā iekšzemes pakalpojumu 
sniedzēji;

g) precizēt, ka neviens šā līguma noteikums neietekmēs ES vai ES dalībvalstu spēju 
subsidēt un finansēt kultūras nozares, kā arī kultūras, izglītības, audiovizuālos un 
preses pakalpojumus;

h) nodrošināt to, ka ES vizuālās mākslas darbu autori saņem procentuālu daļu no savu 
mākslas darbu cenas, kad profesionāls mākslas darbu tirgus dalībnieks pārdot šos 
darbus, tādējādi stimulējot Eiropas māksliniekus pārdot darbus ASV;
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