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SUGGESTIES

De Commissie cultuur en onderwijs verzoekt de ten principale bevoegde Commissie 
internationale handel onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te nemen:

– gezien artikel 167 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie 
(VWEU),

– gezien de EU-richtlijnen betreffende de onderhandeling over het trans-Atlantisch handels-
en investeringspartnerschap tussen de EU en de VS, die op 14 juni 2013 door de Raad zijn 
aangenomen en op 9 oktober 2014 door de Raad openbaar zijn gemaakt,

A. de juridische verbintenis van de EU bevestigend ten aanzien van het Unesco-Verdrag van 
2005 betreffende de bescherming en de bevordering van de diversiteit van cultuuruitingen;

B. eraan herinnerend dat krachtens artikel 167 VWEU "de Unie bij haar optreden uit hoofde 
van andere bepalingen van de Verdragen rekening moet houden met culturele aspecten", 
om de culturele verscheidenheid te eerbiedigen en te bevorderen; erop wijzend dat deze 
andere bepalingen ook het gemeenschappelijk handelsbeleid omvatten, zoals vastgelegd in 
artikel 207 VWEU;

C. bekrachtigend dat bestaande en toekomstige bepalingen en beleidslijnen ter 
ondersteuning van de culturele sector, met name in de digitale wereld, buiten de reikwijdte 
van de TTIP-onderhandelingen vallen;

D. onderkennend dat diensten van algemeen belang, met name op het vlak van onderwijs, 
zoals bepaald in artikel 14 VWEU en Protocol nr. 26 bij het VWEU, een speciale rol 
vervullen;

E. onderkennend dat culturele verscheidenheid een kenmerk van de EU is vanwege de 
geschiedenis van Europa, de rijke schakering aan tradities en sterke culturele en creatieve 
sectoren, en dat de bevordering van culturele verscheidenheid een leidend beginsel blijft, 
zoals ook al het geval was in andere handelsakkoorden van de EU;

F. erop wijzend dat de culturele en de creatieve sector goed zijn voor ongeveer 2,6 % van het 
bbp van de EU, met een hoger groeipercentage dan andere terreinen van de economie;  
onderstrepend dat de ontwikkeling van de handel in goederen en diensten van de culturele 
en de creatieve sectoren een drijvende kracht zal zijn achter economische groei en het 
scheppen van banen in Europa;

G. eraan herinnerend dat het gebruikelijk is om subsidies, vooral voor de culturele en de 
onderwijssector, niet op te nemen in EU-handelsovereenkomsten;

1. beveelt de Commissie aan:

(a) door middel van een juridisch bindende, algemene clausule die geldt voor de hele 
overeenkomst en in volledige overeenstemming is met de GATS en het Unesco-
Verdrag betreffende de bescherming en de bevordering van de diversiteit van 
cultuuruitingen en waarin de praktijken van de lidstaten volledig geëerbiedigd worden, 
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te garanderen dat de partijen bij de overeenkomst zich het recht voorbehouden om 
maatregelen (vooral van regelgevende en/of financiële aard) te nemen of te handhaven 
met betrekking tot de bescherming of bevordering van culturele en taalkundige 
diversiteit, mediapluriformiteit en persvrijheid, en overeenkomstig het beginsel van 
technologische neutraliteit en volgens de democratische, sociale en culturele 
voorschriften een bestel voor audiovisuele diensten, zowel online als offline, te 
behouden of te ontwikkelen;

(b) erop toe te zien dat de uitzondering die geldt voor audiovisuele diensten, met inbegrip 
van onlinediensten, toekomstbestendig is en niet twijfelachtig wordt door de 
bepalingen van het toekomstige akkoord, bijvoorbeeld over investeringen, noch wordt 
belemmerd door technologische ontwikkelingen, zoals de bundeling van audiovisuele, 
telecommunicatie- en e-handelsdiensten; 

(c) de huidige inspanningen voort te zetten om de transparantie te vergroten, de banden 
met het Parlement nog verder aan te halen en de volledige betrokkenheid van het 
maatschappelijk middenveld en sociale partners te stimuleren, gezien de potentiële 
impact die de TTIP zal hebben op het leven van EU-burgers;

(d) ervoor te zorgen dat voor diensten met een sterke culturele component, zoals 
bibliotheken, archieven of musea, de TTIP-overeenkomst niet verder gaat dan de 
verplichtingen van de EU die zijn vastgelegd in bestaande overeenkomsten;

(e) te bevestigen dat het systeem voor vaste boekenprijzen en het bepalen van vaste 
prijzen voor kranten en tijdschriften niet in het gedrang komen door de verplichtingen 
uit hoofde van de TTIP-overeenkomst;

(f) met een algemene clausule het recht van de EU-lidstaten te garanderen om 
maatregelen in verband met de verstrekking van alle onderwijs- en culturele diensten 
die op non-profitbasis worden geleverd en/of waarvoor (gedeeltelijk) 
overheidsfinanciering of enige vorm van staatssteun wordt ontvangen, vast te stellen 
of te handhaven, en erop toe te zien dat met particuliere middelen gefinancierde 
buitenlandse dienstverleners aan dezelfde kwaliteits- en accrediteringseisen voldoen 
als binnenlandse dienstverleners;

(g) te specificeren dat niets in de overeenkomst de mogelijkheid van de EU of de EU-
lidstaten aantast om subsidies te verstrekken en financiële steun te bieden aan de 
culturele sector en culturele, onderwijs-, audiovisuele en persdiensten;

(h) te waarborgen dat beeldende kunstenaars in de EU een percentage van de verkoopprijs 
van hun kunstwerken ontvangen als die worden doorverkocht door een professionele 
kunsthandelaar, zodat Europese artiesten worden gestimuleerd om hun werken in de 
VS op de markt te brengen.
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Bij de eindstemming aanwezige leden Isabella Adinolfi, Dominique Bilde, Andrea Bocskor, Silvia Costa, Jill 
Evans, Giorgos Grammatikakis, Rikke Karlsson, Andrew Lewer, 
Svetoslav Hristov Malinov, Curzio Maltese, Fernando Maura 
Barandiarán, Luigi Morgano, Momchil Nekov, Michaela Šojdrová, 
Yana Toom, Helga Trüpel, Sabine Verheyen, Julie Ward, Bogdan 
Brunon Wenta, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Milan Zver, Krystyna 
Łybacka

Bij de eindstemming aanwezige vaste 
plaatsvervangers

Sylvie Guillaume, Mary Honeyball, Marc Joulaud, Dietmar Köster, 
Ilhan Kyuchyuk, Michel Reimon, Hermann Winkler

Bij de eindstemming aanwezige 
plaatsvervangers (art. 200, lid 2)

Remo Sernagiotto, Dario Tamburrano


