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SUGESTII

Comisia pentru cultură și educație recomandă Comisiei pentru comerț internațional, 
competentă în fond, includerea următoarelor sugestii în propunerea de rezoluție ce urmează a 
fi adoptată:

A. afirmând angajamentul UE față de Convenția UNESCO asupra protecției și promovării 
diversității expresiilor culturale;

B. reamintind că, în temeiul articolului 167 din TFUE, Uniunea are obligația de a lua în 
considerare aspectele culturale în cadrul altor dispoziții ale tratatelor, inclusiv cele privind 
politica comercială comună;

C. recunoscând rolul special al serviciilor de interes general - în special educația - conform 
definiției de la articolul 14 din TFUE și din Protocolul nr. 26 la TFUE;

D. reamintind că este o practică standard să se excludă subvențiile, în special în sectorul 
culturii și cel al educației, din acordurile comerciale ale UE,

1. adresează Comisiei următoarele recomandări:

(a) să se asigure, prin intermediul unei clauze generale în acord, cu respectarea deplină a 
GATS și a Convenției UNESCO asupra protecției și promovării diversității expresiilor 
culturale, că părțile la acord își păstrează dreptul de a adopta sau menține orice măsură 
(în special de natură reglementară și/sau financiară) legată de protecția sau 
promovarea diversității culturale și lingvistice, a pluralismului și libertății presei, 
precum și de a menține sau dezvolta, în conformitate cu principiul neutralității 
tehnologice, un regim al serviciilor audiovizuale concordant cu cerințele democratice, 
sociale și culturale; 

(b) să reafirme că serviciile cu o puternică componentă culturală nu vor fi afectate de 
acordul TTIP;

(c) să clarifice faptul că sistemul de preșuri fixe pentru cărți nu va fi afectate de obligațiile 
care decurg din acordul TTIP;

(d) să asigure, printr-o clauză generală, dreptul de a adopta sau menține orice măsură 
referitoare la furnizarea tuturor serviciilor educaționale care beneficiază de finanțări 
publice sau de sprijin de la stat, sub orice formă, precum și de a se asigura că furnizorii 
străini cu finanțări private respectă aceleași cerințe privind calitatea și acreditarea ca și 
furnizorii naționali;

(e) să specifice că nici un element al acordului nu se aplică subvențiilor sau sprijinului 
guvernamental în privința serviciilor culturale, educaționale și audiovizuale;

(f) să utilizeze o abordare bazată pe o listă pozitivă, în care să specifice sectoarele care se 
încadrează în sfera de aplicare a acordului;

(g) să nu introducă sistemul SLIS în acord, având în vedere faptul că părțile la acord 
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dispun de sisteme și proceduri juridice pe deplin evoluate.


