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NÁVRHY

Výbor pre kultúru a vzdelávanie vyzýva Výbor pre medzinárodný obchod, aby ako gestorský 
výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

– so zreteľom na článok 167 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ),

– so zreteľom na smernice EÚ o rokovaniach o Transatlantickom obchodnom a investičnom 
partnerstve (TTIP) medzi EÚ a Spojenými štátmi, ktoré Rada prijala 14. júna 2013 a 
zverejnila 9. októbra 2014,

A. potvrdzujúc právny záväzok EÚ v súvislosti s Dohovorom UNESCO o ochrane a podpore 
rozmanitosti kultúrnych prejavov z roku 2005;

B. pripomínajúc, že podľa článku 167 ZFEÚ Únia zohľadní kultúrne aspekty vo svojej 
činnosti podľa iných ustanovení zmlúv, a to tak, aby sa rešpektovala a podporovala 
rozmanitosť kultúr; pripomínajúc, že tieto iné ustanovenia zmlúv zahŕňajú spoločnú 
obchodnú politiku vymedzenú v článku 207 ZFEÚ;

C. potvrdzujúc, že platné a budúce ustanovenia a politiky na podporu kultúrneho sektora, 
najmä pokiaľ ide o digitálne technológie, nie sú súčasťou rokovaní o TTIP;

D. uznávajúc osobitnú úlohu služieb všeobecného záujmu, najmä vo vzdelávaní, ktoré sú 
uvedené v článku 14 ZFEÚ a v Protokole č. 26 k ZFEÚ;

E. uznávajúc, že kultúrna rozmanitosť je črtou EÚ vzhľadom na históriu Európy, jej široké 
a rôznorodé tradície a vyspelý kultúrny a kreatívny priemysel, a že podpora kultúrnej 
rozmanitosti bude aj naďalej vedúcim princípom tak ako v ostatných obchodných 
dohodách EÚ;

F. pripomínajúc, že kultúrny a kreatívny priemysel tvorí 2,6 % HDP EÚ a zaznamenáva 
vyšší rast ako zvyšok hospodárstva; zdôrazňujúc skutočnosť, že rozvoj obchodu s tovarom 
a službami v kultúrnom a kreatívnom priemysle bude dôležitou hnacou silou 
hospodárskeho rastu a vytvárania pracovných miest v Európe;

G. pripomínajúc, že dotácie, najmä pre sektory kultúry a vzdelávania, sú zvyčajne 
z obchodných dohôd EÚ vylúčené;

1. predkladá Komisii tieto odporúčania:

a) prostredníctvom právne záväznej všeobecnej doložky s platnosťou pre celú dohodu a v 
plnom súlade s dohodou GATS a s Dohovorom UNESCO o ochrane a podpore 
rozmanitosti kultúrnych prejavov a plne rešpektujúc postupy členských štátov zaručiť, 
aby zmluvné strany dohody mali vyhradené právo prijať alebo zachovať akékoľvek 
opatrenie (najmä regulačnej a/alebo finančnej povahy) týkajúce sa ochrany alebo 
podpory kultúrnej a jazykovej rozmanitosti, pluralizmu médií a slobody médií, a v 
súlade so zásadou technologickej neutrality zachovať alebo vyvinúť systém 
audiovizuálnych služieb, a to online i offline, spĺňajúci demokratické, sociálne a 
kultúrne požiadavky;
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(b) zaručiť, aby sa výnimka pre audiovizuálne služby uplatňovala aj v budúcnosti a aby 
nemohla byť narušená technologickým vývojom, napríklad odstraňovaním rozdielov 
medzi audiovizuálnymi službami, telekomunikačnými službami a službami 
elektronického obchodu;

c) pokračovať v súčasnom úsilí o zvyšovanie transparentnosti, podporovať ešte užšiu 
spoluprácu s Parlamentom, ako aj plné zapojenie občianskej spoločnosti a sociálnych 
partnerov vzhľadom na potenciálny vplyv dohody o TTIP na život občanov EÚ;

d) zaručiť, aby služby s výraznou kultúrnou zložkou, ako sú knižnice, archívy či múzeá, 
neboli dohodou o TTIP spochybnené nad rámec záväzkov EÚ stanovených v platných 
dohodách;

e) potvrdiť, že v dôsledku záväzkov vyplývajúcich z dohody o TTIP nebude 
spochybnený systém pevne stanovených cien kníh, novín a časopisov;

f) všeobecnou doložkou zaručiť právo členských štátov EÚ prijať alebo zachovať 
akékoľvek opatrenie týkajúce sa zabezpečovania všetkých vzdelávacích a kultúrnych 
služieb, ktoré fungujú na neziskovom základe, a/alebo na ktoré sú akoukoľvek formou 
a v akejkoľvek miere poskytované verejné prostriedky alebo štátna podpora, a zaručiť, 
aby zahraniční poskytovatelia financovaní zo súkromných zdrojov spĺňali tie isté 
požiadavky v oblasti kvality a akreditácie ako domáci poskytovatelia;

g) určiť, že žiadne ustanovenie dohody nemá vplyv na možnosť EÚ alebo jej členských 
štátov poskytovať dotácie a finančnú podporu kultúrnemu priemyslu, ako aj 
kultúrnym, vzdelávacím, audiovizuálnym a tlačovým službám;

h) zaručiť, aby výtvarní umelci z EÚ dostávali percentuálny podiel z predajnej ceny 
svojich umeleckých diel, ak sa predávajú prostredníctvom odborníka v oblasti umenia, 
a tým európskych umelcov motivovať k tomu, aby svoje diela ponúkali na trhu USA.
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