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FÖRSLAG

Utskottet för kultur och utbildning uppmanar utskottet för internationell handel att som 
ansvarigt utskott infoga följande i sitt resolutionsförslag:

– med beaktande av artikel 167 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt 
(EUF-fördraget),

– med beaktande av EU:s förhandlingsdirektiv för det transatlantiska partnerskapet för 
handel och investeringar (TTIP) mellan EU och USA, som antogs av rådet den 14 juni 
2013 och som offentliggjordes av rådet den 9 oktober 2014, och av följande skäl:

A. Europaparlamentet bekräftar EU:s rättsliga åtagande att respektera Unescos konvention 
från 2005 om skydd för och främjande av mångfalden av kulturyttringar.

B. Enligt artikel 167 i EUF-fördraget ska unionen beakta de kulturella aspekterna då den 
handlar enligt andra bestämmelser i fördraget, särskilt för att respektera och främja sin 
kulturella mångfald. Dessa andra bestämmelser inbegriper den gemensamma 
handelspolitiken i enlighet med artikel 207 i EUF-fördraget.

C. Aktuella och framtida bestämmelser och åtgärder till stöd för den kulturella sektorn, 
särskilt inom den digitala världen, ligger utanför förhandlingsområdet för TTIP.

D. Tjänster av allmänt intresse har en särskild betydelse, i synnerhet på 
utbildningsområdet, i enlighet med artikel 14 i EUF-fördraget och protokoll nr 26 till 
EUF-fördraget.

E. Kulturell mångfald är ett särdrag i EU på grund av Europas historia, dess många olika 
traditioner och starka kulturella och kreativa sektorer, och främjandet av kulturell 
mångfald kommer att förbli en vägledande princip, precis som det har varit i andra 
handelsavtal med EU.

F. De kulturella och kreativa sektorerna bidrar till runt 2,6 procent av EU:s BNP, och har 
en högre tillväxtnivå än resten av ekonomin.  Det bör betonas att utvecklingen av 
handeln med varor och tjänster inom den kulturella och kreativa sektorn kommer att bli 
en viktig drivkraft för ekonomisk tillväxt och skapandet av sysselsättning i Europa.

G. Det är allmän praxis att utesluta subventioner, i synnerhet för kultur- och 
utbildningssektorerna, från EU:s handelsavtal.

1. Europaparlamentet riktar följande rekommendationer till kommissionen:

a) Kommissionen uppmanas att med stöd av en rättsligt bindande allmän klausul 
som ska tillämpas för hela avtalet, i full överensstämmelse med Gats och Unescos 
konvention om skydd för och främjande av mångfalden av kulturyttringar och 
med full respekt för medlemsstaternas praxis, säkerställa att avtalsparterna
förbehåller sig rätten att anta eller behålla alla åtgärder (särskilt regleringsåtgärder 
och/eller ekonomiska åtgärder) i syfte att skydda eller främja kulturell och 
språklig mångfald, mediepluralism och mediefrihet, och att bevara eller utveckla, 



PE549.127v02-00 4/5 AD\1057934SV.doc

SV

i enlighet med principen om teknikneutralitet, bestämmelser för audiovisuella 
tjänster, både online och offline, i linje med demokratiska, sociala och kulturella 
krav.

b) Kommissionen uppmanas att säkerställa att undantaget för audiovisuella tjänster, 
däribland onlinetjänster, är framtidssäkert och varken kan ifrågasättas av 
bestämmelser i det framtida avtalet, såsom bestämmelserna om investeringar, eller 
hämmas av teknisk utveckling, t.ex. konvergens mellan audiovisuella tjänster, 
kommunikationstjänster och e-handelstjänster.

c) Kommissionen uppmanas att fortsätta de nuvarande insatserna för att öka 
transparensen och främja ett ännu närmare samarbete med parlamentet liksom full 
involvering av det civila samhället och arbetsmarknadens parter, med hänsyn till 
de potentiella konsekvenser TTIP kan få för EU-medborgarnas liv.

d) Kommissionen uppmanas att säkerställa att tjänster med en stark 
kulturkomponent, såsom bibliotek, arkiv eller museum, inte kommer att påverkas 
mer genom TTIP-avtalet än genom EU:s åtaganden i befintliga avtal.

e) Kommissionen uppmanas att bekräfta att det fasta bokprissystemet och 
prissättningen på tidningar och tidskrifter inte kommer att äventyras av 
skyldigheterna enligt TTIP-avtalet.

f) Kommissionen uppmanas att med stöd av en allmän klausul säkerställa 
EU-medlemsstaternas rätt att anta eller behålla åtgärder som rör tillhandahållandet 
av alla utbildningstjänster och kulturella tjänster som utförs på icke-vinstdrivande 
grunder och/eller erhåller någon grad av offentlig finansiering eller statligt stöd i 
någon form, och att säkerställa att privat finansierade utländska tjänsteleverantörer 
uppfyller samma kvalitets- och ackrediteringskrav som de inhemska 
tjänsteleverantörerna.

g) Kommissionen uppmanas att precisera att inget i avtalet får inverka på EU:s eller 
EU-medlemsstaternas möjlighet att subventionera och bevilja ekonomiskt stöd till 
kulturella industrier och kulturella, utbildningsmässiga, audiovisuella och 
pressrelaterade tjänster.

h) Kommissionen uppmanas att säkerställa att EU:s bildkonstnärer erhåller en 
procentandel av försäljningspriset när deras konstverk säljs vidare av 
yrkesverksamma på konstmarknaden, och därmed uppmuntra de europeiska 
konstnärerna att saluföra sina verk i USA.
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