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FÖRSLAG

Utskottet för kultur och utbildning uppmanar utskottet för internationell handel att som 
ansvarigt utskott infoga följande i sitt resolutionsförslag:

A. Europaparlamentet bekräftar EU:s åtagande att respektera Unescos konvention om skydd 
för och främjande av mångfalden av kulturyttringar.

B. I enlighet med artikel 167 i EUF-fördraget ska unionen beakta de kulturella aspekterna då 
den handlar enligt bestämmelser i fördragen, även bestämmelser som rör den 
gemensamma handelspolitiken.

C. Tjänster av allmänt intresse har en särskild betydelse, i synnerhet på utbildningsområdet, i 
enlighet med artikel 14 i EUF-fördraget och protokoll nr 26 till EUF-fördraget.

D. Det är allmän praxis att utesluta subventioner, i synnerhet för kultur- och 
utbildningssektorerna, från EU:s handelsavtal.

1. Europaparlamentet riktar följande rekommendationer till kommissionen:

(a) Kommissionen uppmanas att med stöd av en allmän klausul i avtalet säkerställa, i full 
överensstämmelse med Gats och Unescos konvention om skydd för och främjande av 
mångfalden av kulturyttringar, att avtalsparterna förbehåller sig rätten att anta eller 
behålla alla åtgärder (särskilt regleringsåtgärder och/eller ekonomiska åtgärder) i syfte 
att skydda eller främja kulturell och språklig mångfald, mediepluralism och 
mediefrihet, och att bevara eller utveckla, i enlighet med principen om 
teknikneutralitet, bestämmelser för audiovisuella tjänster i linje med demokratiska, 
sociala och kulturella krav.

(b) Kommissionen uppmanas att på nytt bekräfta att tjänster med en kraftfull 
kulturkomponent inte kommer att äventyras genom TTIP-avtalet.

(c) Kommissionen uppmanas att klargöra att det fasta bokprissystemet inte kommer att 
äventyras av skyldigheterna enligt TTIP-avtalet.

(d) Kommissionen uppmanas att med stöd av en allmän klausul säkerställa rätten att anta 
eller behålla åtgärder som rör tillhandahållandet av alla utbildningstjänster som 
erhåller offentlig finansiering eller statligt stöd i alla former och att säkerställa att 
privat finansierade utländska tjänsteleverantörer uppfyller samma kvalitets- och 
ackrediteringskrav som de inhemska tjänsteleverantörerna.

(e) Kommissionen uppmanas att specificera att inget i avtalet ska tillämpas på 
subventioner eller statligt stöd för kulturella, utbildningsmässiga och audiovisuella 
tjänster.

(f) Kommissionen uppmanas att utnyttja en metod med positiv förteckning för att ange 
vilka sektorer som omfattas av avtalets tillämpningsområde.
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(g) Kommissionen uppmanas att inte införa ISDS-systemet i avtalet, eftersom 
avtalsparterna har fullt utvecklade rättsliga system och förfaranden.


