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SUĠĠERIMENTI

Il-Kumitat għall-Kultura u l-Edukazzjoni jistieden lill-Kumitat għall-Kummerċ 
Internazzjonali, bħala l-kumitat responsabbli, biex jinkorpora s-suġġerimenti li ġejjin fil-
mozzjoni għal riżoluzzjoni tiegħu:

A. jirrikonoxxi l-impenn tal-UE għall-Konvenzjoni tal-UNESCO dwar il-Ħarsien u l-
Promozzjoni tad-Diversità tal-Espressjonijiet Kulturali;

B. filwaqt li jfakkar li, skont l-Artikolu 167 tat-TFUE, l-Unjoni hija meħtieġa li tqis l-aspetti 
kulturali skont dispożizzjonijiet oħra tat-Trattati, inklużi dawk relatati mal-politika 
kummerċjali komuni;

C. filwaqt li jirrikonoxxi r-rwol speċjali tas-servizzi ta' interess ġenerali – b'mod partikolari 
fl-edukazzjoni – kif definit fl-Artikolu 14 TFUE u fil-Protokoll Nru.26 mehmuż mat-
TFUE;

D. filwaqt li jfakkar li hija prattika standard li jiġu esklużi s-sussidji, b'mod partikolari għas-
setturi kulturali u edukattivi, minn ftehimiet tal-kummerċ tal-UE;

1. Jindirizza r-rakkomandazzjonijiet li ġejjin lill-Kummissjoni:

(a) jiġi żgurat, permezz ta' klawżola ġenerali fil-Ftehim, skont il-GATS u l-Konvenzjoni 
tal-UNESCO dwar il-Protezzjoni u l-Promozzjoni tad-Diversità tal-Espressjonijiet 
Kulturali, li l-partijiet fil-ftehim jirriżervaw id-dritt li jadottaw jew iżommu 
kwalunkwe miżura (b'mod partikolari ta' natura regolatorja u/jew finanzjarja) f'dak li 
għandu x'jaqsam mal-ħarsien jew il-promozzjoni tad-diversità kulturali u lingwistika, 
tal-pluraliżmu tal-midja u l-libertà tal-midja, u biex jinżammu u jiġu żviluppati, 
f'konformità mal-prinċipju ta' newtralità teknoloġika, sistema għal servizzi 
awdjoviżivi skont il-ħtiġijiet demokratiċi, soċjali u kulturali;

(b) ikun affermat mill-ġdid li s-servizzi b'komponent kulturali b'saħħtu mhux se jiġu 
kkontestati mill-ftehim TTIP;

(c) jiġi ċċarat li s-sistema ta' prezzijiet fissi tal-kotba mhux se tiġi kkontestata mill-obbligi 
fil-Ftehim TTIP;

(d) jiġi żgurat, bi klawżola ġenerali, id-dritt li tiġi adottata jew tinżamm kwalunkwe 
miżura fir-rigward tal-forniment tas-servizzi edukattivi kollha li jirċievu finanzjament 
pubbliku jew appoġġ mill-Istat fi kwalunkwe forma u jiġi żgurat li l-fornituri barranin 
iffinanzjati privatament jilħqu l-istess kwalità u rekwiżiti ta' akkreditament tal-
fornituri domestiċi;

(e) jiġi speċifikat li fil-Ftehim, fir-rigward tas-servizzi kulturali, edukattivi u awdjoviżivi, 
ma hemm xejn li japplika għal sussidji jew appoġġ mill-gvern;

(f) jiġi użat l-approċċ ta' lista pożittiva sabiex jiġu speċifikati setturi li jaqgħu fil-kamp ta' 
applikazzjoni tal-ftehim;
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(g) tiġi evitata l-introduzzjoni tas-sistema tal-ISDS fil-ftehim, billi wieħed iżomm f'moħħu 
li l-partijiet għal dan il-ftehim għandhom sistemi u proċeduri legali żviluppati b'mod 
sħiħ.


