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POBUDE

Odbor za kulturo in izobraževanje poziva Odbor za mednarodno trgovino kot pristojni odbor, 
da v svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude:

– ob upoštevanju člena 167 Pogodbe o delovanju Evropske unije (PDEU),

– ob upoštevanju smernic EU za pogajanja o čezatlantskem partnerstvu na področju 
trgovine in naložb (TTIP) med EU in ZDA, ki jih je Svet sprejel 14. junija 2013, 
objavljene pa so bile 9. oktobra 2014,

A. ker želi potrditi pravno zavezanost EU konvenciji Unesca o zaščiti in spodbujanju 
raznolikosti kulturnega izražanja iz leta 2005;

B. ker želi spomniti, da mora Unija po členu 167 PDEU pri delovanju upoštevati kulturne 
vidike tudi pri drugih določbah ustanovnih pogodb, da bi spoštovala in pospeševala 
kulturno raznolikost; ker želi spomniti, da te druge določbe vključujejo skupno 
trgovinsko politiko, kot je določeno v členu 207 PDEU;

C. ker želi potrditi, da obstoječe in prihodnje določbe in politike v podporo kulturnemu 
sektorju, zlasti v digitalnem svetu, ne sodijo na področje pogajanj o sporazumu o 
čezatlantskem partnerstvu na področju trgovine in naložb;

D. ker želi priznati posebno vlogo storitev splošnega pomena, predvsem v izobraževanju, 
kakor so opredeljene v členu 14 PDEU in protokolu št. 26 k PDEU;

E. ker želi potrditi, da je kulturna raznolikost zaradi evropske zgodovine, bogate in 
raznovrstne tradicije in močne kulturne in ustvarjalne industrije posebna značilnost EU 
ter da bo spodbujanje kulturne raznolikosti ostalo vodilno načelo, tako kot je bilo v vseh 
ostalih trgovinskih sporazumih EU;

F. ker želi spomniti, da kulturni in ustvarjalni sektor ustvarita približno 2,6 % BDP EU in 
da imata višjo stopnjo rasti kot preostalo gospodarstvo; ker želi poudariti, da bo razvoj 
trgovine z blagom ter storitvami kulturne in ustvarjalne industrije pomembno gonilo 
gospodarske rasti in zaposlovanja v Evropi;

G. ker želi spomniti, da je običajna praksa, da se iz trgovinskih sporazumov izključijo 
subvencije, zlasti v kulturi in izobraževanju;

1. priporoča Komisiji, naj:

(a)s pravno zavezujočo splošno določbo, ki bo veljala za celoten sporazum, v popolnem 
spoštovanju splošnega sporazuma o trgovini s storitvami in konvencije Unesca o zaščiti 
in spodbujanju raznolikosti kulturnega izražanja, ter popolnem spoštovanju praks držav 
članic, zagotovi, da si bodo pogodbenice sporazuma pridržale pravico do sprejetja ali 
ohranitve vseh ukrepov (zlasti regulativnih in/ali finančnih) za zaščito ali spodbujanje 
kulturne in jezikovne raznolikosti, medijskega pluralizma in svobode, ter pravico do 
ohranitve ali razvoja ureditve avdiovizualnih storitev na spletu in izven njega., ki bodo 
skladne z demokratičnimi, družbenimi in kulturnimi zahtevami in načelom tehnološke 
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nevtralnosti;

(b)zagotovi, da bo izjema avdiovizualnih storitev, vključno s spletnimi storitvami, veljala 
tudi v prihodnje, in da je ne bodo ogrozile kakršne koli določbe prihodnjih sporazumov, 
kot so sporazumi o naložbah, niti tehnološki razvoj, na primer približevanje 
avdiovizualnih, telekomunikacijskih in e-trgovskih storitev;

(c)si še naprej prizadeva za večjo preglednost ter se zavzema za še tesnejše sodelovanje z 
Evropskim parlamentom in za polno udeležbo civilne družbe in socialnih partnerjev, 
glede na morebitne posledice sporazuma TTIP za življenje evropskih državljanov;

(d)zagotovi, da sporazum o čezatlantskem partnerstvu na področju trgovine in naložb ne 
bo bolj posegal v storitve z močno kulturno sestavino, na primer knjižnice, arhivi ali 
muzeji, kot zaveze iz obstoječih sporazumov;

(e)potrdi, da obveznosti po tem sporazumu ne bodo posegale v sistem enotne cene knjige 
ter oblikovanje cen časnikov in revij;

(f) s splošno določbo zagotovi pravico držav članic EU do sprejetja ali ohranitve ukrepov 
za zagotavljanje vseh izobraževalnih in kulturnih storitev, ki so nepridobitne narave in/ali 
se delno ali povsem financirajo z javnimi sredstvi ali kakršno koli državno podporo, in 
naj tudi zagotovi, da bodo zasebno financirani tuji ponudniki izpolnjevali iste kakovostne 
in akreditacijske zahteve kot domači;

(g)navede, da nič v sporazumu ne bo vplivalo na zmožnost EU ali njenih držav članic za 
subvencioniranje ali nudenje finančne podpore za kulturno industrijo, pa tudi za kulturne, 
izobraževalne, avdiovizualne in tiskovne storitve;

(h)zagotovi, da bodo likovni umetniki iz EU prejeli delež prodajne vrednosti svojih 
umetniških del, vsakič ko jih poklicni trgovci z umetninami prodajo, saj bi s tem 
evropske umetnike spodbudili, da bi svoja dela tržili v ZDA.
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