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WSKAZÓWKI

Komisja Kultury i Edukacji zwraca się do Komisji Handlu Międzynarodowego, jako komisji 
przedmiotowo właściwej, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji 
następujących wskazówek:

– uwzględniając art. 167 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE),

– uwzględniając wytyczne UE w zakresie negocjacji dotyczących transatlantyckiego 
partnerstwa handlowo-inwestycyjnego między UE a USA przyjęte przez Radę w dniu 
14 czerwca 2013 r., które zostały podane do wiadomości publicznej przez Radę w dniu 
9 października 2014 r.,

A. potwierdzając zaangażowanie prawne UE na rzecz Konwencji UNESCO z 2005 r. w 
sprawie ochrony i promowania różnorodności form wyrazu kulturowego;

B. przypominając, że zgodnie z art. 167 TFUE Unia uwzględnia aspekty kulturalne w swoim 
działaniu na podstawie innych postanowień Traktatów, w celu poszanowania i popierania 
różnorodności jej kultur; przypominając, że do tych innych postanowień należy wspólna 
polityka handlowa, jak określono w art. 207 TFUE;

C. ponownie potwierdzając, że istniejące i przyszłe przepisy oraz strategie polityczne 
wspierające sektor kultury, w szczególności cyfrowy aspekt jego funkcjonowania, nie są 
objęte zakresem negocjacji nad TTIP;

D. uznając szczególną rolę usług świadczonych w interesie ogólnym – zwłaszcza w zakresie 
edukacji – określoną w art. 14 TFUE oraz w Protokole (nr 26) do TFUE;

E. uwzględniając, że różnorodność kulturowa jest cechą UE, wynikającą z historii Europy, 
jej bogatej różnorodności tradycji oraz silnej branży kultury i branży twórczej, oraz że 
promowanie różnorodności kulturowej nadal pozostanie wytyczną, jak zostało to ujęte w 
innych umowach handlowych UE;

F. przypominając, że branża kultury i branża twórcza wytwarzają około 2,6 % PKB UE, 
posiadając przy tym wyższy wskaźnik wzrostu niż pozostała część gospodarki; 
podkreślając, że rozwój handlu towarami i usługami z branży kultury i branży twórczej 
będzie stanowić istotny czynnik pobudzający wzrost gospodarczy i tworzenie miejsc 
pracy w Europie;

G. przypominając, że standardową praktyką jest wyłączanie z unijnych umów handlowych 
dotacji, zwłaszcza dotacji dla sektora kultury i edukacji;

1. formułuje następujące zalecenia dla Komisji:

a) za pośrednictwem prawnie wiążącej ogólnej klauzuli dotyczącej pełnej umowy i w 
pełnej zgodności z GATS i Konwencją UNESCO w sprawie ochrony i promowania 
różnorodności form wyrazu kulturowego, przy pełnym poszanowaniu praktyki państw 
członkowskich, należy zagwarantować stronom umowy prawo do przyjmowania lub 
utrzymywania wszelkich środków (zwłaszcza o charakterze regulacyjnym lub 
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finansowym) dotyczących ochrony lub promowania różnorodności kulturowej i 
językowej oraz pluralizmu i wolności mediów, a także prawo do chronienia lub 
rozwijania, zgodnie z zasadą neutralności technologicznej, systemu usług 
audiowizualnych online i offline odpowiadających wymogom demokratycznym, 
społecznym i kulturowym;

b) należy zapewnić, by wyłączenie usług audiowizualnych, w tym usług online, w 
żadnym razie nie zostało podważone przez jakiekolwiek postanowienia zawarte w 
przyszłym porozumieniu, takie jak postanowienia dotyczące inwestycji, ani nie zostało 
podważone w wyniku zmian technologicznych, np. konwergencji usług 
audiowizualnych, telekomunikacyjnych i w dziedzinie handlu elektronicznego;

c) należy kontynuować obecne wysiłki zmierzające do zwiększenia przejrzystości, 
promowania jeszcze ściślejszej współpracy z Parlamentem oraz pełnego 
zaangażowania społeczeństwa obywatelskiego i partnerów społecznych, biorąc pod 
uwagę potencjalny wpływ, jaki TTIP będzie wywierało na życie obywateli UE;

d) należy zagwarantować, że usługi o silnym komponencie kulturowym, takie jak 
biblioteki, archiwa czy muzea, nie zostaną zakwestionowane przez umowę w sprawie 
TTIP, wykraczając poza zobowiązania UE wynikające z istniejących umów;

e) należy potwierdzić, że systemy stałych cen książek oraz ustalanie cen dla gazet i 
czasopism nie zostaną podważone przez wymogi wynikające z umowy w sprawie 
TTIP;

f) należy zagwarantować dzięki klauzuli ogólnej prawo państw członkowskich UE do 
przyjmowania lub utrzymywania wszelkich środków dotyczących świadczenia 
wszystkich usług edukacyjnych i kulturalnych, które funkcjonują na zasadzie non-
profit oraz/lub w jakimkolwiek stopniu otrzymują publiczne finansowanie lub pomoc 
państwa w jakiejkolwiek formie, a także dopilnować, by prywatnie finansowani 
usługodawcy zagraniczni spełniali te same wymogi dotyczące jakości i akredytacji, co 
usługodawcy krajowi;

g) należy zaznaczyć, że żaden element umowy nie wpłynie na możliwość dotowania 
przez UE lub państwa członkowskie UE oraz udzielania wsparcia finansowego branży 
kulturalnej, jak również usługom kulturowym, edukacyjnym i prasowym;

h) należy zapewnić, by artyści plastycy z UE otrzymywali procent od ceny sprzedaży ich 
dzieł sztuki, gdy są one ponownie sprzedawane przez specjalistę od rynku sztuki, 
zachęcając w ten sposób artystów europejskich do wprowadzania swoich prac na 
rynek USA.
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