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SUGGESTIES

De Commissie cultuur en onderwijs verzoekt de ten principale bevoegde Commissie 
internationale handel onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te nemen:

A. beamend dat de EU zich toegewijd toont ten aanzien van het Unesco-Verdrag betreffende 
de bescherming en de bevordering van de diversiteit van cultuuruitingen;

B. erop wijzend dat de Unie uit hoofde van artikel 167 VWEU ook in verband met andere 
bepalingen in de Verdragen, bijvoorbeeld over het gemeenschappelijk handelsbeleid, 
rekening moet houden met culturele aspecten; 

C. onderkennend dat diensten van algemeen belang – met name op het vlak van onderwijs –
zoals gedefinieerd in artikel 14 VWEU en Protocol nr. 26 bij VWEU, een speciale rol 
vervullen;

D. eraan herinnerend dat het de standaardpraktijk is om subsidies, vooral voor de culturele en 
onderwijssector, niet op te nemen in EU-handelsovereenkomsten;

1. beveelt de Commissie aan:

(a) door middel van een algemene clausule in de overeenkomst en in volledige 
overeenstemming met de GATS en het Unesco-Verdrag betreffende de bescherming 
en de bevordering van de diversiteit van cultuuruitingen, te garanderen dat de partijen 
bij de overeenkomst zich het recht voorbehouden om maatregelen (vooral van 
regelgevende en/of financiële aard) te nemen of te handhaven met betrekking tot de 
bescherming of bevordering van culturele en taalkundige diversiteit, 
mediapluriformiteit en persvrijheid, en overeenkomstig het beginsel van 
technologische neutraliteit en volgens de democratische, sociale en culturele 
voorschriften een bestel voor audiovisuele diensten te behouden of te ontwikkelen; 

(b) te bekrachtigen dat diensten met een sterke culturele component niet onder druk 
komen te staan door de TTIP-overeenkomst;

(c) te verduidelijken dat het systeem voor vaste boekenprijzen niet in het gedrang komt 
door de TTIP-overeenkomst; 

(d) met een algemene clausule het recht te garanderen om maatregelen in verband met de 
verstrekking van alle onderwijsdiensten waarvoor in enige vorm overheidsfinanciering 
of staatssteun wordt ontvangen, vast te stellen of te handhaven, en erop toe te zien dat 
met particuliere middelen gefinancierde buitenlandse dienstverleners aan dezelfde 
kwaliteits- en accrediteringseisen voldoen als binnenlandse dienstverleners;  

(e) te specificeren dat geen enkele bepaling in de overeenkomst van toepassing is op 
subsidies of overheidssteun voor culturele, onderwijs- en audiovisuele diensten;

(f) de "positieve lijst" te gebruiken om de sectoren te specificeren die wel binnen het 
toepassingsgebied van de overeenkomst vallen;
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(g) af te zien van de vermelding van het ISDS-systeem in de overeenkomst, aangezien de 
partijen bij de overeenkomst beschikken over volledig ontwikkelde rechtssystemen en 
-procedures.


