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Vážený pane McAllistere, vážený pane Lange,

jménem Výboru pro kulturu a vzdělávání bych Vám chtěla předložit stanovisko výboru 
CULT ve formě dopisu k výše uvedené zprávě. Jak bylo požadováno, je stanovisko 
formulováno jako příspěvek k usnesení.

Pokud byste měli k našemu stanovisku nějaké otázky nebo chtěli jednat o některých bodech v 
něm obsažených, jsem Vám k dispozici. 

S pozdravem

Sabine Verheyen
předsedkyně Výboru pro kulturu a vzdělávání
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NÁVRHY

A. vzhledem k tomu, že ochrana a podpora kulturní a jazykové rozmanitosti musí být 
klíčovým prvkem jakékoli budoucí dohody se Spojeným královstvím;

B. vzhledem k tomu, že spolupráce v oblastech vzdělávání, kultury a výměn mládeže je 
nedílnou součástí úzkého, spolupracujícího a produktivního vztahu s každou třetí zemí; 
vzhledem k tomu, že Spojené království je klíčovým partnerem Unie v oblastech 
vzdělávání, kultury, mládeže a výuky jazyků; vzhledem k tomu, že přestože úkolem 
nové dohody je zvládnout proces odluky, měly by se Unie a Spojené království snažit o 
navázání na velmi úzkou spolupráci, která v těchto oblastech již existuje díky 
společným kořenům vytvořených během členství Spojeného království v Unii, jež trvalo 
47 let; vzhledem k tomu, že účast Spojeného království na programech Erasmus+, 
Kreativní Evropa a Evropský sbor solidarity by pomohla podpořit a posílit dlouhodobou 
úzkou spolupráci a účinné sítě;

 C. vzhledem k tomu, že další účast Spojeného království na programu Erasmus+ by pro 
příjemce programu ve Spojeném království a v celé Unii znamenala jasný přínos; 
vzhledem k tomu, že jakákoli forma účasti Spojeného království v programu Erasmus+ 
musí respektovat veškerá příslušná pravidla a podmínky pro účast, jak jsou stanoveny v 
nařízení o tomto programu; vzhledem k tomu, že Spojené království nemůže mít v 
souvislosti s tímto programem žádnou rozhodovací pravomoc; vzhledem k tomu, že 
Spojené království ve svém mandátu k vyjednávání uvádí, že zváží časově omezenou 
účast v některých prvcích programu Erasmus+;

D. vzhledem k tomu, že Spojené království dosud neprojevilo žádný úmysl pokračovat v 
účasti na programech Kreativní Evropa nebo Evropský sbor solidarity;

E. vzhledem k tomu, že Spojené království ve svém mandátu k vyjednávání uvádí, že 
dohoda s Unií by mohla „podpořit obchod s audiovizuálními službami“; vzhledem k 
tomu, že v dohodách EU o volném obchodu se třetími zeměmi se vždy uplatňovala tzv. 
„kulturní výjimka“ a neexistuje precedens, kdy by některá dohoda EU o volném 
obchodu umožňovala rovnocenný přístup na jednotný trh pro poskytovatele 
audiovizuálních mediálních služeb se sídlem mimo Evropský hospodářský prostor 
(EHP);

F. vzhledem k tomu, že směrnice o audiovizuálních mediálních službách stanoví 
minimální standardy pro audiovizuální mediální služby s cílem zajistit neomezený 
přenos audiovizuálních mediálních služeb na základě principu země původu;

G. vzhledem k tomu, že volný pohyb zboží je prostřednictvím předpisů Unie uveden do 
souladu s ochranou kulturních statků s uměleckou, historickou nebo archeologickou 
hodnotou; vzhledem k tomu, že Spojené království ve svém mandátu k vyjednávání 
nijak nezmiňuje, jak si představuje budoucí spolupráci, pokud jde o ochranu kulturních 
statků;

1. domnívá se, že by dohoda měla jasně uvádět, že bude podporovat kulturní a jazykovou 
rozmanitost v souladu s Úmluvou UNESCO o ochraně a podpoře rozmanitosti 
kulturních projevů;
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2. vítá jasné prohlášení ve směrnicích pro jednání Unie, že by budoucí vztahy mezi EU a 
Spojeným královstvím měly zahrnovat také dialog a výměny v oblastech vzdělávání a 
kultury; lituje toho, že v mandátu pro vyjednávání Spojeného království podobná snaha 
chybí; domnívá se, že blízká spolupráce založená na stávajících úzkých vazbách je 
nezbytnou podmínkou pro zdravý budoucí vztah mezi Unií a Spojeným královstvím, a 
vyzývá k ambiciózním krokům v tomto směru; připomíná, že mobilita jednotlivců je pro 
podporu výměn zásadní, a vítá ustanovení týkající se mobility v souvislosti se studiem, 
odborným vzděláváním a výměnami mládeže, jež jsou uvedena v návrhu dohody, který 
zveřejnila Komise; je však znepokojen tím, že ustanovení týkající se vstupu a 
dočasného pobytu fyzických osob pro účely podnikání nesplňují potřeby kulturního a 
kreativního odvětví a mohla by ohrozit pokračování kulturní výměny;

3. vítá prohlášení Spojeného království, že je odhodláno pokračovat v mezinárodních 
výměnách v oblasti vzdělávání; znovu vyjadřuje podporu účasti Spojeného království v 
programu Erasmus+; připomíná, že účast v tomto programu vyžaduje, aby Spojené 
království plně hradilo spravedlivý finanční příspěvek; zdůrazňuje, že pokud se Spojené 
království bude účastnit programu Erasmus+, musí se do něj zapojit v plném rozsahu a 
po celou dobu jeho trvání ve VFR; zdůrazňuje, že je důležité zajistit požadované 
podmínky pro vzdělávací mobilitu v rámci programu Erasmus+, a to jak ve Spojeném 
království, tak v EU, včetně rovného zacházení se studenty na výměně, například pokud 
jde o školné, snadný přístup ke klíčovým službám a zamezení neodůvodněné finanční a 
administrativní zátěži;

4. bere na vědomí, že Spojené království dosud neprojevilo žádný úmysl pokračovat v 
účasti na programech Kreativní Evropa nebo Evropský sbor solidarity; konstatuje, že 
toto rozhodnutí ohrozí úzkou spolupráci v oblastech kultury a výměn mládeže;

5. bezvýhradně podporuje jednoznačné prohlášení uvedené ve vyjednávacích směrnicích 
Unie, že by audiovizuální služby měly být vyňaty z působnosti hospodářského 
partnerství, a naléhavě vyzývá Komisi, aby na svém postoji trvala;

6. zdůrazňuje, že přístup na trh s audiovizuálními službami v Unii může být zajištěn pouze 
tehdy, pokud bude plně prováděna směrnice o audiovizuálních mediálních službách, 
aby tak byla poskytnuta rovnocenná přenosová práva oběma stranám;  připomíná, že 
obsah pocházející ze Spojeného království bude i po skončení přechodného období 
nadále klasifikován jako „evropské dílo“, dokud budou díla vzniklá v nečlenských 
státech a v zemích mimo EHP, která jsou stranou Úmluvy Rady Evropy o přeshraniční 
televizi, zahrnována do kvóty obsahu „evropských děl“;

7. vítá skutečnost, že byly do vyjednávacích směrnic Unie začleněny otázky týkající se 
navracení nebo restituce neoprávněně vyvezených kulturních statků zemím jejich 
původu; připomíná opatření, která Unie v posledních letech přijala na ochranu a 
uchování kulturních statků, a zdůrazňuje, že je důležité se Spojeným královstvím v této 
oblasti i nadále spolupracovat.


