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FORSLAG

Kultur- og Uddannelsesudvalget opfordrer Udvalget om International Handel, som er 
korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det beslutningsforslag, det vedtager:

A. bekræfter, at EU har forpligtet sig til UNESCO's konvention om beskyttelse og fremme af 
de kulturelle udtryksformers mangfoldighed;

B. minder om, at Unionen i henhold til artikel 167 i TEUF skal tage hensyn til de kulturelle 
aspekter i forbindelse med andre bestemmelser i traktaterne, herunder bestemmelser 
vedrørende den fælles handelspolitik;

C. anerkender den særlige rolle, som tjenesteydelser af almen interesse – navnlig inden for 
uddannelse – spiller, som fastsat i artikel 14 i TEUF og i protokol nr. 26 til TEUF;

D. minder om, at det er almindelig praksis, at støtte, navnlig inden for kultur- og 
uddannelsessektoren, udelukkes fra EU's handelsaftaler;

1. retter følgende henstillinger til Kommissionen:

a) ved hjælp af en generel bestemmelse i aftalen, i fuld overensstemmelse med GATS og 
UNESCO's konvention om beskyttelse og fremme af de kulturelle udtryksformers 
mangfoldighed, at sikre, at parterne i aftalen forbeholder sig ret til at vedtage eller 
opretholde enhver foranstaltning (navnlig af regulerende og/eller finansiel karakter) 
vedrørende beskyttelse eller fremme af den kulturelle og sproglige mangfoldighed, 
mediefrihed og mediernes pluralisme, og i tråd med princippet om teknologisk 
neutralitet at bevare eller udarbejde en ordning for audiovisuelle tjenesteydelser i 
overensstemmelse med demokratiske, sociale og kulturelle krav

b) at bekræfte, at tjenesteydelser med et stærkt kulturelt aspekt ikke vil blive udfordret af 
TTIP-aftalen

c) at præcisere, at ordningen med faste priser på bøger ikke vil blive udfordret af 
forpligtelserne under TTIP-aftalen

d) ved hjælp af en generel bestemmelse at sikre retten til at vedtage eller opretholde 
enhver foranstaltning vedrørende udbud af enhver form for uddannelse og 
undervisning, der modtager en eller anden form for offentlig støtte eller statsstøtte, og 
at sikre, at udenlandske undervisningsudbydere, der finansieres privat, skal leve op til 
samme kvalitets- og akkrediteringskrav som indenlandske udbydere

e) at præcisere, at der ikke er noget i aftalen, der finder anvendelse på tilskud eller 
statsstøtte til kulturelle, uddannelsesmæssige eller audiovisuelle tjenesteydelser

f) at benytte en positivliste-tilgang med henblik på at præcisere, hvilke sektorer der er 
omfattet af aftalen

g) at afstå fra at medtage ordningen for tvistbilæggelse mellem investorer og stater 
(ISDS-ordningen) i aftalen under hensyntagen til, at parterne i aftalen har fuldt 
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udviklede retssystemer og retlige procedurer.


