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Предложение за резолюция на Европейския парламент относно културата и 
образованието в рамките на преговорите за Трансатлантическо партньорство в 
областта на търговията и инвестициите (ТПТИ)

Европейският парламент,

– като взе предвид член 133 от своя правилник,

А. като има предвид, че ТПТИ е търговско споразумение, за което се водят 
преговори между Европейския съюз и Съединените щати, и което предвижда 
създаването през 2015 г. на трансатлантическа зона за свободна търговия; 

Б. като има предвид, че „ТПТИ ще толерира разпоредбите за насърчаване и защита 
на културата единствено, при условие че те са недискриминаторни“, от което 
следва, че субсидиите за издателския сектор, а така също и политиките за 
единичната цена на книгата, биха могли да бъдат поставени под въпрос; 

В. като има предвид, че културата и образованието не следва да бъдат разглеждани 
като търговски сектори, в които изискването за рентабилност е над всичко друго; 

Г. като има предвид, че ТПТИ ще доведе до културна хомогенност в полза на една 
единствена американизирана и глобализирана култура, която разполага с големи 
финансови средства, позволяващи ѝ да се наложи в Съюза в ущърб на 
националните култури и на европейската култура; 

Д. като има предвид, че ТПТИ е свързано с риск от увеличаване на натиска за 
комерсиализация и приватизация;

1. изисква незабавно спиране на преговорите за ТПТИ или поне изтегляне на 
културата и образованието от обхвата на преговорите; 

2. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция, придружена от 
списък с имената на подписалите я лица, на Комисията и на Съвета.


