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FORSLAG

A. der henviser til, at beskyttelse og fremme af den kulturelle og sproglige mangfoldighed 
skal være en hjørnesten i enhver fremtidig aftale med Det Forenede Kongerige;

B. der henviser til, at samarbejdet på uddannelses-, kultur- og ungdomsudvekslingsområdet 
er en integrerende del af et nært, kooperativt og produktivt samarbejde med et hvilket 
som helst tredjeland; der henviser til, at Det Forenede Kongerige er en afgørende 
partner for Unionen inden for uddannelse, kultur, ungdom og sprogindlæring; der 
henviser til, at selv om den nye aftale er udformet til at styre en proces, hvor veje 
skilles, bør Unionen og Det Forenede Kongerige søge at bygge videre på det meget 
tætte samarbejde, der allerede findes på disse områder, på grundlag af de fælles rødder 
der består efter 47 års britisk medlemskab af Unionen; der henviser til, at britisk 
deltagelse i programmerne Erasmus+, Et Kreativt Europa og Det Europæiske 
Solidaritetskorps vil bidrage til at støtte og fremme et fortsat, tæt samarbejde og 
virkningsfulde netværk;

C. der henviser til, at fortsat britisk deltagelse i programmet Erasmus+ klart vil gavne 
programstøttemodtagerne i både Det Forenede Kongerige og rundt om i EU; der 
henviser til, at britisk deltagelse i Erasmus+ forudsætter overholdelse af alle relevante 
regler og betingelser for deltagelse som fastsat i forordningen for programmet; der 
henviser til, at Det Forenede Kongerige ikke kan have nogen beslutningsbeføjelser med 
hensyn til programmet; der henviser til, at Det Forenede Kongerige i sit mandat 
erklærer, at det påtænker at deltage i dele af Erasmus+-programmet på tidsbegrænset 
basis;

D. der henviser til, at Det Forenede Kongerige til dato ikke har tilkendegivet, at det agter at 
fortsætte med at deltage i programmerne Et Kreativt Europa eller Det Europæiske 
Solidaritetskorps;

E. der henviser til, at det i det britiske forhandlingsmandat bemærkes, at aftalen med 
Unionen vil kunne "fremme handel med audiovisuelle tjenesteydelser"; der henviser til, 
at Unionens frihandelsaftaler med tredjelande altid har opereret med 
undtagelsesklausuler for kulturspørgsmål, og at der ikke er noget fortilfælde af en EU-
frihandelsaftale, der giver ækvivalent adgang til det indre marked for udbydere af 
audiovisuelle medietjenester etableret uden for Det Europæiske Økonomiske 
Samarbejdsområde (EØS);

F. der henviser til, at direktiverne om audiovisuelle medietjenester fastsætter 
minimumsstandarder for audio-medietjenester med henblik på at sikre uhindret gen-
transmission af audiovisuelle medietjenester på grundlag af oprindelseslandsprincippet;

G. der henviser til, at den frie bevægelighed for varer er blevet bragt i overensstemmelse 
med beskyttelsen af kulturgoder af kunstnerisk, historisk eller arkæologisk værdi 
gennem EU-reglerne; der henviser til, at Det Forenede Kongerige i sit 
forhandlingsmandat ikke har angivet, hvordan det forestiller sig et fremtidigt 
samarbejde om beskyttelse af kulturgoder;

1. mener, at aftalen bør gøre det klart, at den vil opretholde kulturel og sproglig 
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mangfoldighed i overensstemmelse med UNESCO's konvention om beskyttelse og 
fremme af de kulturelle udtryksformers mangfoldighed;

2. glæder sig over den klare erklæring i Unionens forhandlingsdirektiver om, at de 
fremtidige EU-britiske forbindelser også bør omfatte dialog og udveksling inden for 
uddannelse og kultur; beklager fraværet af en tilsvarende ambition i det britiske 
forhandlingsmandat; mener, at et tæt samarbejde, der bygger på de eksisterende tætte 
forbindelser, er en forudsætning for et sundt fremtidigt forhold mellem EU og Det 
Forenede Kongerige og efterlyser ambitioner i denne henseende; minder om, at 
enkeltpersoners mobilitet er afgørende for at fremme udveksling, og glæder sig over 
bestemmelserne om mobilitet med henblik på studier, erhvervsuddannelse og 
udveksling af unge i udkastet til den aftale, som Kommissionen har offentliggjort; er 
imidlertid bekymret over, at bestemmelserne om fysiske personers indrejse og 
midlertidige ophold i forretningsøjemed ikke opfylder den kulturelle og kreative sektors 
behov og risikerer at hæmme den fortsatte kulturelle udveksling;

3. glæder sig over den britiske regerings udmelding om, at den fortsat vil arbejde for at 
fremme international studieudveksling; gentager sin tilslutning til fortsat britisk 
deltagelse i Erasmus+-programmet; minder om, at deltagelse i programmet kræver, at 
Det Forenede Kongerige yder et fyldestgørende og rimeligt finansielt bidrag; 
understreger, at hvis Det Forenede Kongerige deltager i Erasmus+, skal det deltage fuldt 
ud og i hele programmets løbetid under FFR; understreger betydningen af at sikre de 
nødvendige betingelser for læringsmobilitet under Erasmus+ både i Det Forenede 
Kongerige og EU, herunder ligebehandling af studerende på stipendium, f.eks. med 
hensyn til studieafgifter, let adgang til kerneydelser og undgåelse af uberettigede 
finansielle eller administrative byrder;

4. anerkender, at Det Forenede Kongerige til dato ikke har tilkendegivet, at det agter at 
fortsætte med at deltage i programmerne Et Kreativt Europa eller Det Europæiske 
Solidaritetskorps; bemærker, at beslutningen vil være hindrende for et tæt samarbejde 
inden for kultur og udveksling af unge;

5. bifalder uforbeholdent den klare tilkendegivelse i EU's forhandlingsdirektiver af, at 
audiovisuelle tjenester bør udelukkes fra anvendelsesområdet for det økonomiske 
partnerskab, og opfordrer indtrængende Kommissionen til ufravigeligt at fastholde 
denne holdning;

6. understreger, at adgang til EU's marked for audiovisuelle tjenester kun kan garanteres, 
hvis direktivet om audiovisuelle medietjenester gennemføres fuldt ud, således at begge 
parter får samme rettigheder til re-transmission; minder om, at audiovisuelt indhold af 
britisk oprindelse fortsat vil blive klassificeret som "europæiske programmer" efter 
overgangsperiodens udløb, så længe programmer med oprindelse i ikke-medlemsstater 
og i stater uden for EØS, som er parter til Europarådets konvention om 
grænseoverskridende fjernsyn, er omfattet af indholdskvoten for "europæiske 
programmer";

7. glæder sig over, at spørgsmål vedrørende tilbagelevering eller tilbagegivelse af ulovligt 
fjernede kulturgoder til deres oprindelsesland er blevet inkluderet i 
forhandlingsdirektiverne; minder om de skridt, som EU i de seneste år har taget 



PE650.453v02-00 4/4 AL\1205071DA.docx

DA

vedrørende beskyttelse og bevaring af kulturgoder, og understreger betydningen af et 
fortsat samarbejde med Det Forenede Kongerige på dette område..


