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SUGESTÕES

A Comissão da Cultura e da Educação insta a Comissão do Comércio Internacional, 
competente quanto à matéria de fundo, a incorporar as seguintes sugestões na proposta de 
resolução que aprovar:

– Tendo em conta o artigo 167.º do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia 
(TFUE),

– Tendo em conta as diretrizes de negociação da UE sobre a Parceria Transatlântica de 
Comércio e Investimento entre a União Europeia e os Estados Unidos da América, 
aprovadas pelo Conselho em 14 de junho de 2013 e tornadas públicas pelo Conselho em 9 
de outubro de 2014,

A. Afirmando o compromisso legal da UE face à Convenção de 2005 da UNESCO sobre a 
proteção e a promoção da diversidade das expressões culturais;

B. Recordando que, ao abrigo do artigo 167.º do TFUE, a União deve tomar em consideração 
os aspetos culturais na sua ação ao abrigo de outras disposições dos Tratados, a fim de 
respeitar e promover a diversidade cultural; recordando que essas outras disposições 
incluem a política comercial comum, nos termos do disposto no artigo 207.º do TFUE;

C. Reafirmando que as disposições e as políticas atuais e futuras que apoiam o setor cultural, 
particularmente no mundo digital, estão excluídas do âmbito das negociações da TTIP;

D. Reconhecendo o papel especial dos serviços de interesse geral – em particular a educação 
– como definido no artigo 14.º do TFUE e no Protocolo n.º 26 do TFUE;

E. Reconhecendo que a diversidade cultural é uma característica da UE em virtude da 
História europeia, da sua rica variedade de tradições e das suas fortes indústrias culturais e 
criativas, e que a promoção da diversidade cultural continuará a ser um princípio 
orientador, tal como aconteceu noutros acordos comerciais da UE;

F. Recordando que as indústrias culturais e criativas contribuem para cerca de 2,6 % do PIB 
da UE, registando uma taxa de crescimento superior aos restantes setores da economia; 
sublinhando que o desenvolvimento do comércio de meios e serviços culturais e criativos 
irá constituir um motor importante de crescimento económico e de criação de emprego na 
Europa;

G. Recordando que é prática comum excluir a atribuição de subsídios, em particular aos 
domínios cultural e educativo, dos acordos de comércio da UE;

1. Formula as seguintes recomendações à Comissão:

(a) Garantir, por meio de uma cláusula geral no acordo, em total conformidade com a 
Convenção da UNESCO sobre a proteção e a promoção da diversidade das expressões 
culturais e respeitando plenamente as práticas dos Estados-Membros, que as partes no 
acordo reservem o direito de adotar ou manter quaisquer medidas em matéria de 
proteção ou de promoção da diversidade cultural e linguística, de pluralismo e 
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liberdade dos meios de comunicação social (em particular de natureza regulamentar 
e/ou financeira) e preservar ou desenvolver, em conformidade com o princípio da 
neutralidade tecnológica, um regime para os serviços audiovisuais em conformidade 
com as exigências democráticas, sociais e culturais;

(b) Assegurar que a exceção dos serviços audiovisuais, incluindo os serviços em linha, 
tenha em conta a evolução futura, não seja posta em causa por qualquer disposição do 
futuro acordo, nomeadamente as disposições sobre investimento, e não possa ser 
prejudicada por desenvolvimentos tecnológicos como a convergência dos serviços 
audiovisuais, de telecomunicações e comércio eletrónico;

(c) Prosseguir os atuais esforços no sentido de aumentar a transparência e promover um 
envolvimento ainda mais estreito com o Parlamento, bem como a plena participação 
da sociedade civil e dos parceiros sociais, tendo em conta o potencial impacto que a 
TTIP terá na vida dos cidadãos da UE;

d) Certificar que os serviços com uma forte componente cultural, tais como bibliotecas, 
arquivos ou museus, não serão postos em causa pelo acordo TTIP para além dos 
compromissos da UE nos acordos já existentes;

e) Confirmar que os sistemas de fixação do preço dos livros e a fixação dos preços dos 
jornais e revistas não serão postos em causa pelas obrigações decorrentes do acordo 
TTIP;

f) Garantir, através de uma cláusula geral, o direito dos Estados-Membros da UE de 
adotar ou manter qualquer medida relativa à prestação de qualquer serviço educativo 
que não tenha fins lucrativos e/ou receba financiamento público de algum tipo ou 
apoio do Estado sob qualquer forma e assegurar que os fornecedores estrangeiros 
financiados pelo setor privado cumpram os mesmos requisitos de qualidade e de 
certificação que os prestadores de serviços nacionais;

g) Especificar que nenhuma das disposições do acordo deve afetar a capacidade da UE 
ou dos Estados-Membros da UE para subsidiar e fornecer apoio financeiro às 
indústrias culturais, bem como aos serviços culturais, educativos, audiovisuais e de 
imprensa;

(h) Assegurar que os artistas plásticos da UE recebam uma percentagem do preço de 
venda das suas obras de arte quando estas forem revendidas por um profissional do 
mercado da arte, incentivando assim os artistas europeus a comercializar as suas obras 
nos Estados Unidos.
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