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JAVASLATOK

A Kulturális és Oktatási Bizottság felhívja a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottságot mint 
illetékes bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele a következő 
javaslatokat:

A. megerősítve a kulturális kifejezések sokszínűségének védelméről és előmozdításáról szóló 
UNESCO-egyezményre irányuló uniós kötelezettségvállalást;

B. emlékeztetve arra, hogy az EUMSZ 167. cikke értelmében az Uniónak a Szerződések 
egyéb rendelkezései alá tartozó, többek között a közös kereskedelempolitikához 
kapcsolódó tevékenysége során figyelembe kell vennie a kulturális szempontokat; 

C. elismerve az általános érdekű szolgáltatások – különösen az oktatás – különleges szerepét, 
ahogyan azt az EUMSZ 14. cikke és az EUMSZ 26. jegyzőkönyve meghatározza;

D. emlékeztetve, hogy általános gyakorlat – különösen a kulturális és oktatási ágazat 
esetében – a támogatások kizárása az EU kereskedelmi megállapodásaiból; 

1. a következő ajánlásokat intézi a Bizottsághoz:

a) biztosítsa egy általános záradék révén, a szolgáltatások kereskedelméről szóló 
általános egyezménnyel (GATS) és a kulturális kifejezések sokszínűségének védelméről 
és előmozdításáról szóló UNESCO-egyezménnyel való teljes körű megfelelés jegyében, 
hogy a megállapodás részes felei fenntarthassák maguknak a jogot, hogy elfogadjanak 
vagy fenntartsanak bármilyen olyan (különösen szabályozási és/vagy pénzügyi jellegű) 
intézkedést, amely tiszteletben tartja a kulturális és nyelvi sokszínűség, a 
médiapluralizmus és a médiaszabadság védelmét és támogatását, továbbá hogy a 
technológiasemlegesség elvének megfelelően megőrizhessék vagy kidolgozhassák az 
audiovizuális szolgáltatások rendszerét a demokratikus, szociális és kulturális 
követelményekkel összhangban;

b) újra erősítse meg, hogy a markáns kulturális összetevővel bíró szolgáltatásokat a 
TTIP-megállapodás nem fogja veszélyeztetni;

c) tegye egyértelművé, hogy a TTIP-megállapodásból származó kötelezettségek nem 
befolyásolhatják a kötött könyvár rendszerét; 

d) biztosítsa egy általános záradék révén az olyan oktatási szolgáltatások rendelkezésre 
bocsátására vonatkozó intézkedések elfogadását vagy fenntartását, amelyeket 
közforrásokból vagy bárminemű állami támogatással finanszíroznak, valamint biztosítsa, 
hogy a magántőkéből finanszírozott külföldi szolgáltatókra ugyanolyan minőségi és 
minősítési követelmények vonatkozzanak, mint a hazaiakra;

e) kösse ki, hogy a kulturális, oktatási és audiovizuális szolgáltatások vonatkozásában a 
megállapodásban semmi se vonatkozzon támogatásra vagy állami támogatásra; 

f) használjon pozitív listán alapuló megközelítést a megállapodás alkalmazási körébe 
tartozó ágazatok meghatározásakor;
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g) tartózkodjon a beruházó és állam közötti vitarendezés rendszerének megállapodásba 
való felvételétől, figyelembe véve, hogy az egyezmény részes felei teljes mértékben 
kidolgozott jogrendszerrel és jogi eljárásokkal rendelkeznek. 


