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WSKAZÓWKI

Komisja Kultury i Edukacji zwraca się do Komisji Handlu Międzynarodowego, jako komisji 
przedmiotowo właściwej, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji 
następujących wskazówek:

A. potwierdzając zaangażowanie UE na rzecz Konwencji UNESCO w sprawie ochrony i 
promowania różnorodności form wyrazu kulturowego;

B. przypominając, że zgodnie z art. 167 TFUE Unia ma obowiązek uwzględniać aspekty 
kulturalne w swoim działaniu na podstawie innych postanowień Traktatów, w tym w 
ramach wspólnej polityki handlowej;

C. uznając szczególną rolę usług świadczonych w interesie ogólnym – zwłaszcza w zakresie 
edukacji – określoną w art. 14 TFUE oraz w Protokole (nr 26) do TFUE;

D. przypominając, że standardową praktyką jest wyłączanie z unijnych umów handlowych 
dotacji, zwłaszcza dotacji dla sektora kultury i edukacji;

1. formułuje następujące zalecenia dla Komisji:

a) za pośrednictwem ogólnej klauzuli w umowie i w pełnej zgodności z GATS i 
Konwencją UNESCO w sprawie ochrony i promowania różnorodności form wyrazu 
kulturowego, należy zagwarantować stronom umowy prawo do przyjmowania lub 
utrzymywania wszelkich środków (zwłaszcza o charakterze regulacyjnym lub 
finansowym) dotyczących ochrony lub promowania różnorodności kulturowej i 
językowej oraz pluralizmu i wolności mediów, a także prawo do chronienia lub 
rozwijania, zgodnie z zasadą neutralności technologicznej, systemu usług 
audiowizualnych odpowiadających wymogom demokratycznym, społecznym i 
kulturowym;

b) należy potwierdzić, że usługi o silnym komponencie kulturowym nie zostaną 
zakwestionowane przez umowę w sprawie TTIP;

c) należy sprecyzować, że system stałych cen książek nie zostanie podważony przez 
wymogi wynikające z umowy w sprawie TTIP;

d) należy zagwarantować dzięki klauzuli ogólnej prawo do przyjmowania lub 
utrzymywania wszelkich środków dotyczących świadczenia wszystkich usług 
edukacyjnych, które otrzymują publiczne finansowanie lub pomoc państwa w 
jakiejkolwiek formie, a także dopilnować, by prywatnie finansowani usługodawcy 
zagraniczni spełniali te same wymogi dotyczące jakości i akredytacji, co usługodawcy 
krajowi;

e) należy zaznaczyć, że żaden element umowy nie ma zastosowania do dotacji czy 
rządowego wsparcia dla usług kulturowych, edukacyjnych i audiowizualnych;

f) należy zastosować podejście oparte na pozytywnym wykazie, aby określić sektory 
objęte zakresem umowy;
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g) należy powstrzymać się od wprowadzenia do umowy systemu rozstrzygania sporów 
między inwestorem a państwem, mając na uwadze, że strony umowy dysponują w 
pełni rozwiniętymi systemami i procedurami prawnymi.


