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POBUDE

Odbor za kulturo in izobraževanje poziva Odbor za mednarodno trgovino kot pristojni odbor, 
da v svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude:

A. ker želi potrditi zavezanost EU konvenciji Unesca o zaščiti in spodbujanju raznolikosti 
kulturnega izražanja;

B. ker želi spomniti, da mora Unija po členu 167 PDEU upoštevati kulturne vidike tudi pri 
drugih določbah ustanovnih pogodb, vključno z določbami o skupni trgovinski politiki;

C. ker priznava posebno vlogo storitev splošnega pomena, predvsem v izobraževanju, 
kakor so opredeljene v členu 14 PDEU in protokolu št. 26 k PDEU;

D. ker želi spomniti, da je običajna praksa, da se iz trgovinskih sporazumov izključijo 
subvencije, zlasti v kulturi in izobraževanju;

1. priporoča Komisiji, naj:

(a) s splošno določbo v sporazumu zagotovi popolno spoštovanje splošnega 
sporazuma o trgovini s storitvami in konvencije Unesca o zaščiti in spodbujanju 
raznolikosti kulturnega izražanja, saj si pogodbenice sporazuma pridržujejo 
pravico do sprejetja ali ohranitve vseh ukrepov (zlasti regulativnih in/ali 
finančnih) za zaščito ali spodbujanje kulturne in jezikovne raznolikosti, 
medijskega pluralizma in svobode, ter pravico do ohranitve ali razvoja ureditve 
avdiovizualnih storitev, ki bodo skladne z demokratičnimi, družbenimi in 
kulturnimi zahtevami in načelom tehnološke nevtralnosti;

(b) ponovno potrdi, da sporazum o čezatlantskem partnerstvu na področju trgovine in 
naložb ne bo posegal v storitve z močno kulturno sestavino;

(c) pojasni, da obveznosti po tem sporazumu ne bodo posegale v sistem enotne cene 
knjige;

(d) si s splošno določbo zagotovi pravico do sprejetja ali ohranitve ukrepov za 
zagotavljanje vseh izobraževalnih storitev, ki se financirajo z javnimi sredstvi ali 
kakršno koli državno podporo, in naj tudi zagotovi, da bodo zasebno financirani 
tuji ponudniki izpolnjevali iste kakovostne in akreditacijske zahteve kot domači;

(e) navede, da se nič v sporazumu ne nanaša na subvencije ali vladno podporo za 
kulturne, izobraževalne in avdiovizualne storitve;

(f) uporablja pristop pozitivnega seznama in navede sektorje, ki sodijo v področje 
uporabe sporazuma;

(g) v sporazum ne vnaša sistema za reševanje sporov med vlagatelji in državo (ISDS), 
saj imata obe pogodbeni strani sporazuma popolnoma razvit pravni sistem in 
postopke.


