
PA\1049167EL.doc PE549.127v01-00

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014 - 2019

Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας

2014/2228(INI)

6.2.2015

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ

της Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας

προς την Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου

σχετικά με τις συστάσεις προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή που αφορούν τις 
διαπραγματεύσεις για τη διατλαντική εταιρική σχέση συναλλαγών και 
επενδύσεων (TTIP)
(2014/2228(INI))

Συντάκτρια γνωμοδότησης: Helga Trüpel



PE549.127v01-00 2/4 PA\1049167EL.doc

EL

PA_NonLeg



PA\1049167EL.doc 3/4 PE549.127v01-00

EL

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας καλεί την Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου, που είναι 
αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες 
προτάσεις:

Α. επιβεβαιώνοντας τη δέσμευση της ΕΕ υπέρ της σύμβασης της UNESCO για την 
προστασία και την προώθηση της πολυμορφίας της πολιτιστικής έκφρασης·

Β. υπενθυμίζοντας ότι, βάσει του άρθρου 167 ΣΛΕΕ, η Ένωση υποχρεούται να λαμβάνει 
υπόψη της τις πολιτιστικές πτυχές όταν αναλαμβάνει δράσεις δυνάμει άλλων διατάξεων 
των Συνθηκών, συμπεριλαμβανομένων των διατάξεων που άπτονται της κοινής 
εμπορικής πολιτικής·

Γ. αναγνωρίζοντας τον ειδικό ρόλο των υπηρεσιών γενικού συμφέροντος και δη της 
εκπαίδευσης, όπως ορίζουν το άρθρο 14 ΣΛΕΕ και το Πρωτόκολλο (αριθ. 26) της ΣΛΕΕ·

Δ. υπενθυμίζοντας ότι κατά πάγια πρακτική εξαιρούνται οι επιδοτήσεις και δη στον 
πολιτιστικό και εκπαιδευτικό τομέα από τις εμπορικές συμφωνίες της ΕΕ·

1. απευθύνει στην Επιτροπή τις εξής συστάσεις:

(α) να διασφαλίσει, μέσω γενικής ρήτρας στην συμφωνία και σε πλήρη συμμόρφωση με 
την GATS (Γενική Συμφωνία για τις συναλλαγές στον τομέα των υπηρεσιών) και με 
την Σύμβαση της Unesco για την προστασία και την προώθηση της πολυμορφίας της 
πολιτιστικής έκφρασης, ότι τα συμβαλλόμενα μέρη επιφυλάσσονται του δικαιώματος 
να εγκρίνουν ή να διατηρήσουν οποιοδήποτε μέτρο (ιδίως δε ρυθμιστικού ή 
δημοσιονομικού χαρακτήρα) άπτεται της προστασίας ή της προαγωγής της 
πολιτιστικής και της γλωσσικής πολυμορφίας, της πολυφωνίας και της ελευθερίας των 
μέσων ενημέρωσης και επιφυλάσσονται επίσης του δικαιώματος να διατηρήσουν ή να 
διαμορφώσουν, σύμφωνα με την αρχή της τεχνολογικής ουδετερότητας, ένα σύνολο 
κανόνων για τις οπτικοακουστικές υπηρεσίες που συνάδει με δημοκρατικές, 
κοινωνικές και πολιτιστικές απαιτήσεις· 

(β) να επιβεβαιώσει ότι υπηρεσίες με έντονο πολιτιστικό στοιχείο δεν πρόκειται να 
αντιμετωπίσουν προβλήματα από την συμφωνία TTIP·

(γ) να διευκρινίσει ότι το σύστημα ενιαίας τιμής βιβλίου δεν πρόκειται να απειληθεί από 
τις υποχρεώσεις που θα προκύψουν βάσει της συμφωνίας TTIP·

(δ) να διασφαλίσει, μέσω γενικής ρήτρας, το δικαίωμα έγκρισης ή διατήρησης 
οποιουδήποτε μέτρου σχετικά με την παροχή όλων των εκπαιδευτικών υπηρεσιών που 
τυγχάνουν δημόσιας ενίσχυσης ή κρατικής επιχορήγησης ανεξαρτήτως μορφής και να 
μεριμνήσει ώστε οι χρηματοδοτούμενοι από ιδιωτικά κεφάλαια ξένοι πάροχοι να 
συμμορφώνονται προς τις ίδιες υποχρεώσεις ποιότητας και πιστοποίησης με εκείνες 
που ισχύουν για τους εγχώριους παρόχους·

(ε) να διευκρινίσει ότι κανένα τμήμα της συμφωνίας δεν έχει εφαρμογή σε επιδοτήσεις ή 
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κρατικές ενισχύσεις που άπτονται πολιτιστικών, εκπαιδευτικών και 
οπτικοακουστικών υπηρεσιών·  

(στ) να κάνει χρήση της προσέγγισης «θετικού καταλόγου» για να διευκρινίσει 
ποιοι τομείς εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της συμφωνίας·

(ζ) να αποφύγει να εισαγάγει μηχανισμό επίλυσης διαφορών επενδυτή-κράτους (ISDS) 
στη συμφωνία, δεδομένου ότι τα συμβαλλόμενα μέρη διαθέτουν πλήρως ανεπτυγμένα 
νομικά και δικονομικά συστήματα.


