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Θέμα: Γνωμοδότηση σχετικά με τις συστάσεις για τις διαπραγματεύσεις για μια νέα εταιρική 
σχέση με το Ηνωμένο Βασίλειο της Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας 
(2020/2023(INI))

Αξιότιμοι κύριοι πρόεδροι,

Εξ ονόματος της Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας, θα ήθελα να σας υποβάλω – υπό 
μορφή επιστολής – τη γνωμοδότηση της επιτροπής CULT σχετικά με την προαναφερόμενη 
έκθεση. Όπως ζητήθηκε, η γνωμοδότηση διατυπώνεται ως συμβολή στο ψήφισμα.

Παραμένω στη διάθεσή σας εάν έχετε ερωτήσεις σχετικά με τη γνωμοδότησή μας ή 
επιθυμείτε να συζητήσουμε οποιοδήποτε από τα σημεία της. 

Με εξαιρετική εκτίμηση,

Sabine Verheyen
Πρόεδρος της Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας
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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η προστασία και η προώθηση της πολιτιστικής και γλωσσικής 
πολυμορφίας πρέπει να αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο κάθε μελλοντικής συμφωνίας με το 
Ηνωμένο Βασίλειο·

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι η συνεργασία στους τομείς της εκπαίδευσης, του πολιτισμού 
και της νεολαίας αποτελεί αναπόσπαστο μέρος μιας στενής, συνεργατικής και 
παραγωγικής σχέσης με οποιαδήποτε τρίτη χώρα· λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ηνωμένο 
Βασίλειο είναι πολύ σημαντικός εταίρος της Ένωσης στους τομείς της εκπαίδευσης, 
του πολιτισμού, της νεολαίας και της εκμάθησης γλωσσών· λαμβάνοντας υπόψη ότι, αν 
και η νέα συμφωνία έχει στόχο τη διαχείριση μιας διαδικασίας απομάκρυνσης, η 
Ένωση και το Ηνωμένο Βασίλειο θα πρέπει να επιδιώξουν να αξιοποιήσουν την πολύ 
στενή συνεργασία που υπάρχει ήδη στους εν λόγω τομείς με βάση τις κοινές ρίζες που 
αναπτύχθηκαν με τη συμμετοχή του Ηνωμένου Βασιλείου για 47 χρόνια στην Ένωση· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι η συμμετοχή του Ηνωμένου Βασιλείου στα προγράμματα 
Erasmus+, Δημιουργική Ευρώπη και στο Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης αναμένεται 
ότι θα βοηθήσει να στηριχθεί και να προωθηθεί η συνέχιση μιας στενής συνεργασίας 
και η αποτελεσματική δικτύωση·

 Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η συνέχιση της συμμετοχής του Ηνωμένου Βασιλείου στο 
πρόγραμμα Erasmus+ θα είχε σαφή αξία για τους δικαιούχους του προγράμματος στο 
Ηνωμένο Βασίλειο και σε ολόκληρη την Ένωση· λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
οποιαδήποτε συμμετοχή του Ηνωμένου Βασιλείου στο Erasmus+ πρέπει να 
συμμορφώνεται με όλους τους σχετικούς κανόνες και όρους συμμετοχής, σύμφωνα με 
τον κανονισμό του προγράμματος· λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ηνωμένο Βασίλειο δεν 
μπορεί να διαθέτει καμία εξουσία λήψης αποφάσεων όσον αφορά το πρόγραμμα· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι, στη διαπραγματευτική εντολή του, το Ηνωμένο Βασίλειο 
δηλώνει ότι θα εξετάσει το ενδεχόμενο συμμετοχής σε τμήματα του Erasmus+ σε μία 
χρονικά περιορισμένη βάση·

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, μέχρι σήμερα, το Ηνωμένο Βασίλειο δεν έχει δηλώσει την 
πρόθεσή του να συνεχίσει να συμμετέχει στο πρόγραμμα Δημιουργική Ευρώπη ή στο 
πρόγραμμα του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης·

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ηνωμένο Βασίλειο, στη διαπραγματευτική του εντολή, 
σημειώνει ότι η συμφωνία με την Ένωση θα μπορούσε να «προωθήσει το εμπόριο 
οπτικοακουστικών υπηρεσιών»· λαμβάνοντας υπόψη ότι στις συμφωνίες ελεύθερων 
συναλλαγών της Ένωσης με τρίτες χώρες εφαρμόζεται πάντοτε η «πολιτισμική 
εξαίρεση» και δεν υπάρχει προηγούμενο συμφωνίας που να προβλέπει ανάλογη 
πρόσβαση στην ενιαία αγορά για τους παρόχους υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων 
που βρίσκονται εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ)·

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι οδηγίες για τις υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων 
θεσπίζουν ελάχιστα πρότυπα για τις υπηρεσίες αυτές, προκειμένου να διασφαλίσουν 
την απρόσκοπτη αναμετάδοση των υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων με βάση την 
αρχή της χώρας προέλευσης·

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, μέσω των κανόνων της Ένωσης, η ελεύθερη κυκλοφορία 
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εμπορευμάτων έχει εναρμονιστεί με την προστασία πολιτιστικών αγαθών που έχουν 
καλλιτεχνική, ιστορική ή αρχαιολογική αξία· λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ηνωμένο 
Βασίλειο δεν παρέχει, στη διαπραγματευτική του εντολή, καμία ένδειξη του τρόπου με 
τον οποίο αντιλαμβάνεται τη μελλοντική συνεργασία όσον αφορά την προστασία των 
πολιτιστικών αγαθών·

1. θεωρεί ότι η συμφωνία θα πρέπει να καθιστά σαφές ότι θα διατηρήσει την πολιτιστική 
και γλωσσική πολυμορφία σύμφωνα με τη Σύμβαση της UNESCO για την προστασία 
και την προώθηση της πολυμορφίας των πολιτιστικών εκφράσεων·

2. χαιρετίζει το γεγονός ότι στις διαπραγματευτικές οδηγίες της Ένωσης δηλώνεται σαφώς 
ότι οι μελλοντικές σχέσεις ΕΕ-Ηνωμένου Βασιλείου θα πρέπει επίσης να 
περιλαμβάνουν διάλογο και ανταλλαγή τεχνογνωσίας στους τομείς της εκπαίδευσης και 
του πολιτισμού· εκφράζει την απογοήτευσή του για την απουσία παρόμοιας φιλοδοξίας 
στη διαπραγματευτική εντολή του Ηνωμένου Βασιλείου· πιστεύει ότι η στενή 
συνεργασία που θεμελιώνεται στους υφιστάμενους στενούς δεσμούς αποτελεί 
προϋπόθεση για μια υγιή σχέση μεταξύ της Ένωσης και του Ηνωμένου Βασιλείου στο 
μέλλον και ζητεί μια φιλόδοξη αντιμετώπιση του θέματος· υπενθυμίζει ότι η 
κινητικότητα των ατόμων είναι απαραίτητη για την προώθηση των ανταλλαγών και 
χαιρετίζει τις διατάξεις που αφορούν την κινητικότητα για σπουδές, κατάρτιση και 
ανταλλαγές νέων και οι οποίες περιλαμβάνονται στο σχέδιο κειμένου της συμφωνίας 
που δημοσιεύτηκε από την Επιτροπή· εκφράζει, ωστόσο, την ανησυχία του για το 
γεγονός ότι οι διατάξεις που διέπουν την είσοδο και την προσωρινή διαμονή φυσικών 
προσώπων για επιχειρηματικούς σκοπούς δεν καλύπτουν τις ανάγκες του πολιτιστικού 
και δημιουργικού τομέα και ενδέχεται να εμποδίσουν τη συνέχιση των πολιτιστικών 
ανταλλαγών·

3. χαιρετίζει τη δήλωση της κυβέρνησης του Ηνωμένου Βασιλείου σύμφωνα με την οποία 
παραμένει προσηλωμένο στις διεθνείς εκπαιδευτικές ανταλλαγές· επαναλαμβάνει ότι 
στηρίζει τη συνέχιση της συμμετοχής του Ηνωμένου Βασιλείου στο πρόγραμμα 
Erasmus+· υπενθυμίζει ότι η συμμετοχή στο πρόγραμμα απαιτεί από το Ηνωμένο 
Βασίλειο να καταβάλει πλήρη και δίκαιη χρηματοδοτική συνεισφορά· τονίζει ότι, 
εφόσον το Ηνωμένο Βασίλειο συμμετέχει στο πρόγραμμα Erasmus+, πρέπει να 
συμμετέχει πλήρως και για όλη τη διάρκεια του προγράμματος, στο πλαίσιο του ΠΔΠ· 
τονίζει ότι είναι σημαντικό να εξασφαλιστούν οι απαραίτητες προϋποθέσεις για 
μαθησιακή κινητικότητα στο πλαίσιο του Erasmus+ τόσο στο Ηνωμένο Βασίλειο όσο 
και στην ΕΕ, συμπεριλαμβανομένης της ίσης μεταχείρισης των εκπαιδευομένων στο 
πλαίσιο ανταλλαγής, για παράδειγμα όσον αφορά τα δίδακτρα, την ευκολία πρόσβασης 
σε βασικές υπηρεσίες και την αποφυγή αδικαιολόγητων οικονομικών ή διοικητικών 
επιβαρύνσεων·

4. αναγνωρίζει ότι το Ηνωμένο Βασίλειο δεν έχει δηλώσει, μέχρι σήμερα, την πρόθεσή 
του να συνεχίσει να συμμετέχει στα προγράμματα Δημιουργική Ευρώπη ή Ευρωπαϊκό 
Σώμα Αλληλεγγύης· σημειώνει ότι η απόφαση θα παρεμποδίσει τη στενή συνεργασία 
στους τομείς του πολιτισμού και των ανταλλαγών νέων·

5. υποστηρίζει ανεπιφύλακτα τη σαφήνεια με την οποία ορίζεται στις διαπραγματευτικές 
οδηγίες της Ένωσης ότι οι οπτικοακουστικές υπηρεσίες θα πρέπει να εξαιρούνται από 
το πεδίο εφαρμογής της οικονομικής εταιρικής σχέσης και καλεί την Επιτροπή να 
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παραμείνει σταθερή στη θέση της·

6. τονίζει ότι η πρόσβαση στην αγορά οπτικοακουστικών υπηρεσιών στην Ένωση μπορεί 
να διασφαλιστεί μόνο κατά την πλήρη εφαρμογή της οδηγίας για τις υπηρεσίες 
οπτικοακουστικών μέσων, έτσι ώστε να παρέχονται τα ίδια δικαιώματα αναμετάδοσης 
και στις δύο πλευρές· υπενθυμίζει ότι περιεχόμενο με προέλευση το Ηνωμένο Βασίλειο 
θα εξακολουθήσει να φέρει τον χαρακτηρισμό «ευρωπαϊκά έργα» μετά τη λήξη της 
μεταβατικής περιόδου, εφόσον τα έργα που προέρχονται από τρίτες χώρες και κράτη 
εκτός του ΕΟΧ, που είναι συμβαλλόμενα μέρη της Σύμβασης του Συμβουλίου της 
Ευρώπης για τη διασυνοριακή τηλεόραση, περιλαμβάνονται στην ποσόστωση 
περιεχομένου για τα «ευρωπαϊκά έργα»·

7. εκφράζει την ικανοποίησή του για τη συμπερίληψη στις διαπραγματευτικές οδηγίες της 
Ένωσης των ζητημάτων που αφορούν την επιστροφή ή την απόδοση πολιτισμικών 
αγαθών τα οποία έχουν απομακρυνθεί παράνομα από τις χώρες προέλευσής τους· 
υπενθυμίζει τα μέτρα που έχει λάβει τα τελευταία χρόνια η Ένωση για να ανταποκριθεί 
στα ζητήματα προστασίας και διατήρησης των πολιτιστικών αγαθών και τονίζει τη 
σημασία που έχει η συνέχιση της συνεργασίας με το Ηνωμένο Βασίλειο στον τομέα 
αυτό.


