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ETTEPANEKUD

Kultuuri- ja hariduskomisjon palub vastutaval rahvusvahelise kaubanduse komisjonil lisada 
oma resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud:

A. kinnitades ELi pühendumist UNESCO kultuurilise väljenduse mitmekesisuse kaitse ja 
edendamise konventsioonile;

B. tuletades meelde, et vastavalt ELi toimimise lepingu artiklile 167 peab liit võtma 
aluslepingute teiste sätete, k.a ühise kaubanduspoliitikaga seotud sätete kohaselt 
tegutsedes arvesse erinevaid kultuuriaspekte;

C. tunnistades üldist huvi pakkuvate teenuste ja eelkõige hariduse erilist rolli, mis on 
määratletud ELi toimimise lepingu artiklis 14 ja ELi toimimise lepingu protokollis nr 26;

D. tuletades meelde, et tavapärase korra kohaselt jäetakse ELi kaubanduslepingutest välja 
toetused, eriti kultuuri- ja haridussektori toetused;

1. edastab komisjonile järgmised soovitused:

a) tagada lepingu üldklausli abil täielikus kooskõlas GATSi ja UNESCO kultuurilise 
väljenduse mitmekesisuse kaitse ja edendamise konventsiooniga, et lepinguosalised 
jätavad endale õiguse võtta vastu või säilitada mis tahes meetmeid (eelkõige 
õigusandlikke ja/või finantsmeetmeid), mis on seotud kultuurilise ja keelelise 
mitmekesisuse, meedia pluralismi ja meediavabaduse kaitse või edendamisega ning 
selleks, et säilitada või töötada välja vastavalt tehnoloogilise neutraalsuse põhimõttele 
niisugust audiovisuaalsete teenuste korda, mis on kooskõlas demokraatlike, 
sotsiaalsete ja kultuuriliste nõuetega;

b) kinnitada, et tugeva kultuurilise komponendiga teenuseid ei seata TTIP-lepinguga 
kahtluse alla;

c) täpsustada, et kokkulepitud raamatuhinna süsteemi ei seata TTIP-lepingust tulenevate 
kohustuste tõttu kahtluse alla;

d) tagada üldklausliga õigus võtta vastu või säilitada mis tahes meetmeid seoses kõigi 
sellise haridusteenuste osutamisega, mida rahastab avalik sektor või mis saavad mis 
tahes vormis riigiabi ning tagada, et erasektori rahastatud välismaised teenuseosutajad 
vastavad kodumaiste teenuseosutajatega samaväärsetele kvaliteedi- ja 
akrediteerimisnõuetele;

e) täpsustada, et ühtegi lepingu sätet ei kohaldata kultuuri-, haridus- ja 
audiovisuaalteenustele antavate toetuste või riigiabi suhtes;

f) kasutada positiivse loetelu lähenemisviisi, et määrata kindlaks sektorid, mis kuuluvad 
lepingu reguleerimisalasse;

g) hoiduda lepingusse lisamast investori ja riigi vaheliste vaidluste lahendamise korda, 
pidades meeles, et lepinguosalistel on täielikult välja töötatud õigussüsteemid ja 
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menetlused.


