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IEROSINĀJUMI

Kultūras un izglītības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Starptautiskās tirdzniecības 
komiteju rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus ierosinājumus:

A. apstiprina ES apņemšanos ievērot UNESCO Konvenciju par kultūras izpausmju 
daudzveidības aizsardzību un veicināšanu,

B. atgādina, ka LESD 167. pantā ir noteikts — Savienībai saskaņā ar līgumu noteikumiem 
jāņem vērā kultūras aspekti, tostarp tie, kas attiecas uz kopējo tirdzniecības politiku;

C. atzīst, ka saskaņā ar LESD 14. pantu un LESD 26. protokolu sabiedriskiem 
pakalpojumiem, sevišķi izglītības jomā, ir īpaša loma;

D. atgādina, ka subsīdiju izslēgšana no ES tirdzniecības nolīgumiem, jo īpaši attiecībā uz 
kultūras un izglītības nozarēm, ir standartprakse,

1. iesniedz Komisijai šādus ieteikumus:

a) ar vispārēju noteikumu nolīgumā nodrošināt, ka, pilnībā ievērojot GATS un UNESCO
Konvenciju par kultūras izpausmju daudzveidības aizsardzību un veicināšanu, 
nolīguma puses patur tiesības pieņemt vai turpināt īstenot jebkādus pasākumus (jo 
īpaši reglamentējošus vai finanšu pasākumus) attiecībā uz kultūras un valodas 
daudzveidības, plašsaziņas līdzekļu plurālisma un brīvības aizsardzību vai 
veicināšanu, un saskaņā ar tehnoloģiju neitralitātes principu saglabāt vai attīstīt 
audiovizuālu pakalpojumu režīmu, kas atbilst demokrātiskajām, sociālajām un 
kultūras vajadzībām;

b) atkārtoti apstiprināt, ka TTIP nolīgums neapdraudēs pakalpojumus ar spēcīgu kultūras 
aspektu;

c) precizēt, ka TTIP nolīgumā noteiktie pienākumi neapdraudēs fiksēto grāmatu cenu 
sistēmu;

d) ar vispārēju noteikumu nodrošināt tiesības pieņemt vai turpināt īstenot jebkādus 
pasākumus attiecībā uz tādu izglītības pakalpojumu sniegšanu, kuri saņem jebkāda
veida publisko finansējumu vai valsts atbalstu, un nodrošināt, ka privāti finansēti 
ārvalstu pakalpojumi sniedzēji ievēro tās pašas kvalitātes un akreditācijas prasības kā 
iekšzemes pakalpojumu sniedzēji;

e) norādīt, ka neviens šā līguma noteikums neattiecas uz subsīdijām vai valsts atbalstu 
kultūras, izglītības un audiovizuālajiem pakalpojumiem;

f) izmantot pozitīvo sarakstu, lai norādītu nozares, kas ietilpst šā nolīguma darbības 
jomā;

g) atturēties no ISDS sistēmas iekļaušanas nolīgumā, ņemot vērā, ka nolīguma pusēm ir 
pilnīgi attīstītas tiesību sistēmas un procedūras.


