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Sooviksin esitada teile kultuuri- ja hariduskomisjoni nimel – kirja vormis – CULT-komisjoni 
arvamuse eelnimetatud raporti kohta. Vastavalt taotlusele on arvamus koostatud täiendusena 
resolutsioonile.

Kui teil on meie arvamuse kohta küsimusi või soovite arutada selles sisalduvaid punkte, olen 
jätkuvalt teie käsutuses. 
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ET

ETTEPANEKUD

A. arvestades, et Ühendkuningriigiga sõlmitava tulevase lepingu nurgakivi peab olema 
kultuurilise ja keelelise mitmekesisuse kaitse ja edendamine;

B. arvestades, et koostöö hariduse, kultuuri ja noortevahetuse valdkonnas on lahutamatu 
osa tihedatest, viljakatest suhetest ja koostööst mis tahes kolmanda riigiga; arvestades, 
et Ühendkuningriik on liidu oluline partner hariduse, kultuuri, noorte ja keeleõppe 
valdkonnas; arvestades, et kuigi uue lepingu eesmärk on korraldada lahkuminekut, 
peaksid liit ja Ühendkuningriik püüdma tugineda väga tihedale koostööle, mis selles 
valdkonnas juba olemas on, ja ühistele juurtele, mis põhinevad Ühendkuningriigi 47-
aastasel Euroopa Liidu liikmesusel; arvestades, et Ühendkuningriigi osalemine 
programmides „Erasmus+“, „Loov Euroopa“ ja Euroopa solidaarsuskorpuses aitaks 
toetada ja edendada jätkuvat tihedat koostööd ja tõhusaid võrgustikke;

 C. arvestades, et Ühendkuningriigi jätkuv osalemine programmis „Erasmus+“ oleks 
programmi toetusesaajatele Ühendkuningriigis ja kogu liidus selgelt väärtuslik; 
arvestades, et Ühendkuningriigi osalemisel programmis „Erasmus+“ tuleks järgida kõiki 
asjakohaseid reegleid ning osalemise tingimusi, mis on sätestatud programmi määruses; 
arvestades, et Ühendkuningriigil ei saa olla programmi suhtes otsustusõigust; 
arvestades, et Ühendkuningriik märgib oma läbirääkimisvolitustes, et ta kaalub ajaliselt 
piiratud osalemist programmi „Erasmus+“ osades;

D. arvestades, et Ühendkuningriik ei ole seni teatanud kavatsusest jätkata osalemist ei 
programmis „Loov Euroopa“ ega Euroopa solidaarsuskorpuses;

E. arvestades, et Ühendkuningriik märgib oma läbirääkimisvolitustes, et liiduga sõlmitav 
leping võib edendada audiovisuaalteenuste kaubandust; arvestades, et liidu 
vabakaubanduslepingutes kolmandate riikidega on alati kohaldatud kultuuriga seotud 
erandit (exception culturelle) ning üheski liidu vabakaubanduslepingus ei anta 
väljaspool Euroopa Majanduspiirkonda (EMP) asuvatele audiovisuaalmeedia teenuste 
osutajatele ühtsele turule samaväärset juurdepääsu;

F. arvestades, et audiovisuaalmeedia teenuste direktiivides on sätestatud nende teenuste 
miinimumstandardid, et tagada audiovisuaalmeedia teenuste takistusteta taasedastamine 
päritoluriigi põhimõtte alusel;

G. arvestades, et kaupade vaba liikumine on viidud kooskõlla kunstilise, ajaloolise või 
arheoloogilise väärtusega kultuuriväärtuste kaitsega liidu eeskirjade kaudu; arvestades, 
et Ühendkuningriik ei anna oma läbirääkimisvolitustes mingit teavet selle kohta, kuidas 
ta näeb tulevast koostööd kultuuriväärtuste kaitsmisel;

1. on seisukohal, et lepingus tuleks selgelt sätestada, et see toetab kultuurilist ja keelelist 
mitmekesisust kooskõlas UNESCO kultuuri väljendusvormide mitmekesisuse kaitse ja 
edendamise konventsiooniga;

2. tunneb heameelt liidu läbirääkimisjuhistes esitatud selge seisukoha üle, et ELi ja 
Ühendkuningriigi tulevased suhted peaksid hõlmama ka dialoogi ja teabevahetust 
hariduse ja kultuuri valdkonnas; peab kahetsusväärseks, et Ühendkuningriigi 
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läbirääkimisvolitustes puuduvad samasugused ambitsioonid; on veendunud, et tihe 
koostöö, mis tugineb olemasolevatele tihedatele sidemetele, on liidu ja 
Ühendkuningriigi tulevaste heade suhete eeltingimus, ning nõuab sellega seoses 
ambitsioonikust; tuletab meelde, et vahetuste edendamiseks on hädavajalik üksikisikute 
liikuvus, ning väljendab heameelt õppe-, koolitus- ja noortevahetusega seotud liikuvust 
käsitlevate sätete üle, mis on esitatud komisjoni avaldatud lepingu eelnõu tekstis; on 
siiski mures, et sätted, mis reguleerivad füüsiliste isikute ärilistel eesmärkidel riiki 
sisenemist ja seal ajutist viibimist, ei vasta kultuuri- ja loomesektori vajadustele ning 
võivad kultuurivahetuse jätkumist takistada;

3. tunneb heameelt, et Ühendkuningriigi valitsus on kinnitanud jätkuvat pühendumust 
rahvusvahelistele haridusvahetustele; kordab, et toetab Ühendkuningriigi jätkuvat 
osalemist programmis „Erasmus+“; tuletab meelde, et programmis osalemiseks peab 
Ühendkuningriik andma täieliku ja õiglase rahalise panuse; rõhutab, et kui 
Ühendkuningriik osaleb programmis „Erasmus+“, peab ta osalema selles täielikult ja 
kogu kestuse jooksul vastavalt mitmeaastasele finantsraamistikule; rõhutab, kui oluline 
on tagada vajalikud tingimused õppega seotud liikuvuseks programmi „Erasmus+“ 
raames nii Ühendkuningriigis kui ka ELis, sealhulgas õppurite võrdne kohtlemine 
vahetusprogrammides, näiteks seoses õppemaksudega, lihtsa juurdepääsuga 
põhiteenustele ning põhjendamatu finants- ja halduskoormuse vältimisega;

4. võtab teadmiseks, et Ühendkuningriik ei ole seni teatanud kavatsusest jätkata osalemist 
ei programmis „Loov Euroopa“ ega Euroopa solidaarsuskorpuses; märgib, et see otsus 
takistab tihedat koostööd kultuuri ja noortevahetuse valdkonnas;

5. toetab täielikult liidu läbirääkimisjuhiste selget seisukohta, et audiovisuaalteenused 
tuleks majanduspartnerluse kohaldamisalast välja jätta, ning nõuab tungivalt, et 
komisjon jääks oma seisukohas kindlaks;

6. rõhutab, et juurdepääsu liidu audiovisuaalteenuste turule saab tagada ainult siis, kui 
audiovisuaalmeedia teenuste direktiivi rakendatakse täielikult, nii et mõlemale poolele 
antakse samad taasedastamise õigused; tuletab meelde, et Ühendkuningriigist pärit 
infosisu liigitatakse pärast üleminekuperioodi lõppu jätkuvalt „Euroopa päritolu 
teosteks“, kui Euroopa päritolu teoste sisukvoot hõlmab teoseid, mis pärinevad Euroopa 
Nõukogu piiriülese televisiooni konventsiooni osalisteks olevatest kolmandatest 
riikidest ja EMP-välistest riikidest;

7. tunneb heameelt, et liidu läbirääkimisjuhistesse on lisatud ebaseaduslikult väljaviidud 
kultuuriväärtuste nende päritoluriigile tagastamise teema; tuletab meelde meetmeid, 
mida liit on viimastel aastatel võtnud kultuuriväärtuste kaitse ja säilitamisega 
tegelemiseks, ning rõhutab, kui oluline on jätkata selles valdkonnas koostööd 
Ühendkuningriigiga.


