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NÁVRHY

Výbor pre kultúru a vzdelávanie vyzýva Výbor pre medzinárodný obchod, aby ako gestorský 
výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

A. potvrdzujúc záväzok EÚ v súvislosti s Dohovorom UNESCO o ochrane a podpore 
rozmanitosti kultúrnych prejavov;

B. pripomínajúc, že podľa článku 167 ZFEÚ je Únia povinná zohľadňovať kultúrne aspekty 
podľa iných ustanovení zmlúv, a to aj v súvislosti so spoločnou obchodnou politikou;

C. uznávajúc osobitnú úlohu služieb všeobecného záujmu, najmä vo vzdelávaní, ktoré sú 
uvedené v článku 14 ZFEÚ a v Protokole č. 26 ZFEÚ;

D. pripomínajúc, že dotácie, najmä pre sektory kultúry a vzdelávania, sú zvyčajne 
z obchodných dohôd EÚ vylúčené;

1. predkladá Komisii tieto odporúčania:

a) prostredníctvom všeobecnej doložky a v plnom súlade s dohodou GATS a 
s Dohovorom UNESCO o ochrane a podpore rozmanitosti kultúrnych prejavov 
zaručiť, aby zmluvné strany dohody mali vyhradené právo prijať alebo zachovať 
akékoľvek opatrenie (najmä regulačnej a/alebo finančnej povahy) týkajúce sa ochrany 
alebo podpory kultúrnej a jazykovej rozmanitosti, pluralizmu médií a slobody médií, a 
v súlade so zásadou technologickej neutrality zachovať alebo vyvinúť systém 
audiovizuálnych služieb spĺňajúci demokratické, sociálne a kultúrne požiadavky;

b) opätovne potvrdiť, že služby s výraznou kultúrnou zložkou nebudú dohodou o TTIP 
spochybnené;

c) jasne stanoviť, že systém pevných cien kníh nebude spochybnený v dôsledku 
záväzkov vyplývajúcich z dohody o TTIP;

d) všeobecnou doložkou zaručiť právo prijať alebo zachovať akékoľvek opatrenie 
týkajúce sa zabezpečovania všetkých vzdelávacích služieb, na ktoré sú akoukoľvek 
formou poskytované verejné prostriedky alebo štátna podpora, a zaručiť, aby 
zahraniční poskytovatelia financovaní zo súkromných zdrojov spĺňali tie isté 
požiadavky v oblasti kvality a akreditácie ako domáci poskytovatelia;

e) výslovne uviesť, že žiadne ustanovenie dohody sa nevzťahuje na dotácie alebo vládnu 
podporu, pokiaľ ide o kultúrne, vzdelávacie a audiovizuálne služby;

f) uplatniť koncepciu pozitívneho zoznamu na vymedzenie sektorov, ktoré patria do 
rozsahu pôsobnosti dohody;

g) nezačleniť do dohody systém urovnávania sporov medzi investorom a štátom so 
zreteľom na to, že zmluvné strany dohody majú vyspelé právne systémy a postupy.


