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SUGESTÕES

A Comissão da Cultura e da Educação insta a Comissão do Comércio Internacional, 
competente quanto à matéria de fundo, a incorporar as seguintes sugestões na proposta de 
resolução que aprovar:

A. Afirmando o compromisso da UE face à Convenção da UNESCO sobre a proteção e a 
promoção da diversidade das expressões culturais;

B. Recordando que, ao abrigo do artigo 167.º do TFUE e de outras disposições dos Tratados, 
incluindo as relacionadas com a política comercial comum, a União tem que tomar em 
consideração os aspetos culturais;

C. Reconhecendo o papel especial dos serviços de interesse geral – em particular a educação 
– como definido no artigo 14.º do TFUE e no Protocolo n.º 26 do TFUE;

D. Recordando que é prática comum excluir a atribuição de subsídios, em particular aos 
domínios cultural e educativo, dos acordos de comércio da UE;

1. Formula as seguintes recomendações à Comissão:

(a) Garantir por meio de uma cláusula geral no acordo e em total conformidade com o 
GATS e a Convenção da UNESCO sobre a proteção e a promoção da diversidade das 
expressões culturais que as partes no acordo reservem o direito de adotar ou manter 
quaisquer medidas em matéria de proteção ou de promoção da diversidade cultural e 
linguística, de pluralismo e liberdade dos meios de comunicação social (em particular 
de natureza regulamentar e/ou financeira) e preservar ou desenvolver, em 
conformidade com o princípio da neutralidade tecnológica, um regime para os 
serviços audiovisuais em conformidade com as exigências democráticas, sociais e 
culturais;

(b) Reafirmar que os serviços com uma forte componente cultural não serão postos em 
causa pelo acordo TTIP;

(c) Esclarecer que o sistema de fixação do preço dos livros não será posto em causa pelas 
obrigações decorrentes do acordo TTIP;

(d) Garantir, através de uma cláusula geral, o direito de adotar ou manter qualquer medida 
relativa à prestação de qualquer serviço educativo que receba financiamento público 
ou apoio do Estado sob qualquer forma e assegurar que os fornecedores estrangeiros 
financiados pelo setor privado cumpram os mesmos requisitos de qualidade e de 
certificação que os prestadores de serviços nacionais;

(e) Especificar que, no que diz respeito aos serviços culturais, educativos e audiovisuais, 
nenhuma das disposições do acordo se aplica a subsídios ou a apoios governamentais;

(f) Recorrer à abordagem da «lista positiva» para determinar os setores que estão 
abrangidos pelo acordo;
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(g) Abster-se de introduzir no acordo o sistema de resolução de litígios entre os 
investidores e o Estado, uma vez que as partes no mesmo acordo desenvolveram 
sistemas e procedimentos legais completos e desenvolvidos.


