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PASIŪLYMAI

Kultūros ir švietimo komitetas ragina atsakingą Tarptautinės prekybos komitetą į savo 
pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

A. patvirtindamas ES įsipareigojimą laikytis UNESCO konvencijos dėl kultūrų raiškos 
įvairovės apsaugos ir skatinimo;

B. primindamas, kad pagal SESV 167 straipsnį Sąjunga privalo atsižvelgti į kultūros 
aspektus pagal kitas Sutarčių nuostatas, įskaitant su bendra prekybos politika susijusias 
nuostatas;

C. pripažindamas ypatingą visuotinės svarbos paslaugų vaidmenį, ypač švietimo srityje, kaip 
apibrėžta SESV 14 straipsnyje ir SESV protokole Nr. 26;

D. primindamas, kad standartine praktika tapo subsidijų, ypač skiriamų kultūros ir švietimo 
sektoriams, neįtraukimas į ES prekybos susitarimus;

1. teikia Komisijai šias rekomendacijas:

a) visapusiškai laikantis Bendrojo susitarimo dėl prekybos paslaugomis (angl. GATS) ir 
UNESCO konvencijos dėl kultūrų raiškos įvairovės apsaugos ir skatinimo, numačius
bendrąją nuostatą susitarime užtikrinti, kad susitarimo šalims būtų palikta teisė 
patvirtinti ar toliau taikyti kiekvieną priemonę (ypač reguliuojamojo ir (arba) 
finansinio pobūdžio), kuria siekiama apsaugoti arba propaguoti kultūrų ir kalbų 
įvairovę, žiniasklaidos pliuralizmą ir laisvę, ir, laikantis technologinio neutralumo 
principo, apsaugoti ar plėtoti audiovizualinių paslaugų tvarką, suderinamą su 
demokratijos, socialiniais ir kultūros reikalavimais;

b) dar kartą patvirtinti, kad TPIP susitarimu nebus sudaryta sunkumų kultūrinį 
komponentą turinčioms paslaugoms;

c) paaiškinti, kad knygų kainos nustatymo sistema nebus užginčyta vykdant prievoles 
pagal TPIP susitarimą;

d) įtraukus bendrąją nuostatą užtikrinti teisę patvirtinti ar toliau taikyti kiekvieną 
priemonę dėl visų švietimo paslaugų, kurios gauna bet kokios formos viešąjį 
finansavimą ar valstybės pagalbą, teikimo ir užtikrinti, kad privačiai finansuojami 
užsienio teikėjai atitiktų tuos pačius kokybės ir akreditavimo reikalavimus, kurie 
taikomi ES paslaugų teikėjams;

e) nurodyti, kad nė viena susitarimo nuostata netaikoma subsidijoms ar vyriausybės 
pagalbai, skiriamoms kultūros, švietimo ir audiovizualinėms paslaugoms;

f) taikyti teigiamo sąrašo metodą, kad būtų konkrečiai nurodyti sektoriai, kuriems 
taikomas susitarimas;

g) susilaikyti nuo to, kad į susitarimą būtų įtraukta investuotojų ir valstybės ginčų 
sprendimo sistema turint mintyje tai, kad susitarimo šalių teisinės sistemos ir 
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procedūros yra visapusiškai išvystytos.


