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NÁVRHY

Výbor pro kulturu a vzdělávání vyzývá Výbor pro mezinárodní obchod jako věcně příslušný 
výbor, aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy:

A. potvrzuje závazek EU k dodržování Úmluvy UNESCO o ochraně a podpoře rozmanitosti 
kulturních projevů;

B. připomínaje, že Unie je podle článku 167 SFEU ve své činnosti podle ostatních 
ustanovení Smluv, včetně činnosti související se společnou obchodní politikou, povinna 
přihlížet ke kulturním hlediskům;

C. uznávaje zvláštní úlohu služeb obecného zájmu – a zejména vzdělávání – definovaných 
v článku 14 SFEU a protokolu č. 26 SFEU;

D. připomínaje, že podle zavedené praxe se dotace, a to konkrétně do odvětví kultury a 
vzdělávání, do obchodních dohod EU nezahrnují;

1. dává Komisi tato doporučení:

a) prostřednictvím obecné doložky začleněné do dohody a v plném souladu s dohodou 
GATS a Úmluvou UNESCO o ochraně a podpoře rozmanitosti kulturních projevů 
zajistit, aby strany dohody měly vyhrazeno právo přijmout nebo zachovat jakékoli 
opatření (zejména regulačního nebo finančního charakteru) na ochranu nebo podporu 
kulturní a jazykové rozmanitosti, plurality a svobody sdělovacích prostředků, a 
v souladu se zásadou technologické neutrality zachovat nebo rozvíjet systém 
audiovizuálních služeb v souladu s demokratickými, sociálními a kulturními 
požadavky;

b) znovu potvrdit, že dohodou o TTIP nebudou zasaženy služby úzce související 
s kulturou;

c) upřesnit, že povinnostmi plynoucími z dohody o TTIP nebude zasažen systém pevně 
stanovených cen knih;

d) prostřednictvím obecné doložky zajistit právo přijímat nebo zachovat jakéhokoli 
opatření, pokud jde o poskytování všech vzdělávacích služeb, které jsou příjemci 
veřejného financování nebo státní podpory v jakékoli podobě, a zajistit, aby zahraniční 
poskytovatelé financovaní ze soukromých zdrojů splňovali stejné kvalitativní a 
akreditační požadavky jako domácí poskytovatelé;

e) výslovně uvést, že žádná ustanovení dohody se nevztahují na dotace ani vládní 
podporu určenou na kulturní, vzdělávací a audiovizuální služby;

f) prostřednictvím pozitivního seznamu vymezit odvětví spadající do oblasti působnosti 
dohody;

g) nezavádět do dohody systém urovnávání sporů mezi investory a státem (ISDS), 
vzhledem k tomu, že strany dohody mají plně rozvinuté právní systémy a postupy.
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