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EHDOTUKSET

A. katsoo, että kulttuurisen ja kielellisen monimuotoisuuden suojelun ja edistämisen on 
oltava Yhdistyneen kuningaskunnan kanssa tulevaisuudessa tehtävän sopimuksen 
kulmakivi;

B. katsoo, että yhteistyö koulutuksen, kulttuurin ja nuorisovaihdon alalla on erottamaton 
osa läheistä, yhteistyöhön perustuvaa ja hedelmällistä suhdetta minkä tahansa 
kolmannen maan kanssa; ottaa huomioon, että Yhdistynyt kuningaskunta on unionin 
keskeinen kumppani koulutuksen, kulttuurin, nuorison ja kielten oppimisen alalla; 
katsoo, että vaikka uuden sopimuksen tarkoituksena on hallinnoida eriytymisprosessia, 
unionin ja Yhdistyneen kuningaskunnan olisi pyrittävä hyödyntämään näillä aloilla jo 
olemassa olevaa erittäin tiivistä yhteistyötä, joka perustuu Yhdistyneen kuningaskunnan 
47-vuotisen unionin jäsenyyden myötä vakiintuneisiin yhteisiin juuriin; ottaa huomioon, 
että Yhdistyneen kuningaskunnan osallistuminen Erasmus+-ohjelmaan, Luova 
Eurooppa -ohjelmaan ja Euroopan solidaarisuusjoukkoja koskeviin ohjelmiin auttaisi 
tukemaan ja edistämään jatkuvaa tiivistä yhteistyötä ja tehokkaita verkostoja;

 C. katsoo, että Yhdistyneen kuningaskunnan jatkuva osallistuminen Erasmus+-ohjelmaan 
olisi selvästi hyödyllistä ohjelman edunsaajien kannalta Yhdistyneessä 
kuningaskunnassa ja kaikkialla unionissa; katsoo, että Yhdistyneen kuningaskunnan 
osallistumisessa Erasmus+-ohjelmaan on noudatettava kaikkia asiaankuuluvia sääntöjä 
ja osallistumisen ehtoja, jotka on vahvistettu ohjelmaa koskevassa asetuksessa; katsoo, 
että Yhdistyneellä kuningaskunnalla ei voi olla minkäänlaista päätösvaltaa ohjelman 
osalta; ottaa huomioon, että Yhdistynyt kuningaskunta ilmoittaa 
neuvotteluvaltuutuksessaan harkitsevansa osallistumista tiettyihin Erasmus+-ohjelman 
osa-alueisiin rajoitetuksi ajaksi;

D. ottaa huomioon, että Yhdistynyt kuningaskunta ei ole tähän mennessä vielä ilmoittanut 
aikomuksestaan jatkaa osallistumista Luova Eurooppa -ohjelmaan tai Euroopan 
solidaarisuusjoukkoja koskeviin ohjelmiin;

E. ottaa huomioon, että Yhdistynyt kuningaskunta toteaa neuvotteluvaltuutuksessaan, että 
unionin kanssa tehtävällä sopimuksella voitaisiin ”edistää audiovisuaalisten palvelujen 
kauppaa”; ottaa huomioon, että kulttuurista poikkeusta on aina sovellettu unionin 
vapaakauppasopimuksissa kolmansien maiden kanssa, eikä ole olemassa 
ennakkotapausta unionin vapaakauppasopimuksesta, jossa määrätään Euroopan 
talousalueen (ETA) ulkopuolella sijaitsevien audiovisuaalisten mediapalvelujen 
tarjoajien yhtäläisestä pääsystä sisämarkkinoille;

F. ottaa huomioon, että audiovisuaalisia mediapalveluja koskevassa direktiivissä säädetään 
audiovisuaalisia mediapalveluja koskevista vähimmäisvaatimuksista, jotta voidaan 
varmistaa audiovisuaalisten mediapalvelujen esteetön uudelleenlähettäminen 
alkuperämaaperiaatteen mukaisesti;

G. ottaa huomioon, että tavaroiden vapaa liikkuvuus on sovitettu yhteen taiteellista, 
historiallista tai arkeologista arvoa omaavien kulttuuriesineiden suojelun kanssa unionin 
sääntöjen avulla; ottaa huomioon, että Yhdistynyt kuningaskunta ei 
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neuvotteluvaltuutuksessaan anna viitteitä siitä, miten se aikoo tehdä vastaisuudessa 
yhteistyötä kulttuuriesineiden suojelun alalla;

1. katsoo, että sopimuksessa olisi tehtävä selväksi, että siinä säilytetään kulttuurinen ja 
kielellinen monimuotoisuus kulttuuri-ilmaisujen moninaisuuden suojelemisesta ja 
edistämisestä tehdyn Unescon yleissopimuksen mukaisesti;

2. suhtautuu myönteisesti unionin neuvotteluohjeisiin sisältyvään selkeään toteamukseen, 
jonka mukaan EU:n ja Yhdistyneen kuningaskunnan tuleviin suhteisiin olisi sisällyttävä 
myös vuoropuhelu ja vaihto koulutuksen ja kulttuurin aloilla; pitää valitettavana, että 
Yhdistyneen kuningaskunnan neuvotteluvaltuutukseen ei sisälly vastaavia tavoitteita; 
katsoo, että tiivis yhteistyö, joka perustuu olemassa oleviin läheisiin siteisiin, on 
edellytys unionin ja Yhdistyneen kuningaskunnan tulevalle terveelle suhteelle, ja 
kehottaa suhtautumaan tähän asiaan kunnianhimoisesti; muistuttaa, että henkilöiden 
liikkuvuus on olennaisen tärkeää vaihdon edistämiseksi, ja suhtautuu myönteisesti 
komission julkaisemaan sopimusluonnokseen sisältyviin määräyksiin, jotka koskevat 
liikkuvuutta opiskelua, koulutusta ja nuorisovaihtoa varten; pitää kuitenkin 
huolestuttavana sitä, että luonnollisten henkilöiden maahantuloa ja tilapäistä oleskelua 
liiketoimintaa varten koskevat säännökset eivät vastaa kulttuurialan ja luovien 
toimialojen tarpeita ja että ne saattavat haitata jatkuvaa kulttuurivaihtoa;

3. suhtautuu myönteisesti Yhdistyneen kuningaskunnan hallituksen ilmoitukseen, jonka 
mukaan se on edelleen sitoutunut kansainväliseen koulutusvaihtoon; toistaa tukevansa 
Yhdistyneen kuningaskunnan jatkuvaa osallistumista Erasmus+-ohjelmaan; muistuttaa, 
että ohjelmaan osallistuminen edellyttää Yhdistyneeltä kuningaskunnalta täysimääräistä 
ja oikeudenmukaista rahoitusosuutta; korostaa, että jos Yhdistynyt kuningaskunta 
osallistuu Erasmus+-ohjelmaan, sen on osallistuttava ohjelmaan täysimääräisesti ja 
ohjelman monivuotisen rahoituskehyksen mukaisen koko keston ajan; korostaa, että on 
tärkeää varmistaa tarvittavat edellytykset Erasmus+-ohjelman mukaiselle oppimiseen 
liittyvälle liikkuvuudelle sekä Yhdistyneessä kuningaskunnassa että EU:ssa, mukaan 
lukien opiskelijoiden yhdenvertainen kohtelu vaihdossa esimerkiksi lukukausimaksujen 
osalta, peruspalvelujen helppo saatavuus ja perusteettomien taloudellisten tai 
hallinnollisten rasitteiden välttäminen;

4. ottaa huomioon, että Yhdistynyt kuningaskunta ei ole tähän mennessä vielä ilmoittanut, 
aikooko se jatkaa osallistumista Luova Eurooppa -ohjelmaan tai Euroopan 
solidaarisuusjoukkoja koskeviin ohjelmiin; toteaa, että tämä haittaa tiivistä yhteistyötä 
kulttuurin ja nuorisovaihdon aloilla;

5. kannattaa varauksetta unionin neuvotteluohjeiden selkeyttä siinä, että audiovisuaaliset 
palvelut olisi jätettävä talouskumppanuuden ulkopuolelle, ja kehottaa komissiota 
pysymään vakaasti kannassaan;

6. korostaa, että pääsy unionin audiovisuaalisten palvelujen markkinoille voidaan taata 
vain, jos audiovisuaalisia mediapalveluja koskeva direktiivi pannaan täysimääräisesti 
täytäntöön siten, että molemmille osapuolille myönnetään samat 
uudelleenlähetysoikeudet; muistuttaa, että Yhdistyneestä kuningaskunnasta peräisin 
oleva sisältö luokitellaan siirtymäkauden päätyttyä edelleen ”eurooppalaisiksi teoksiksi” 
niin kauan kuin rajat ylittäviä televisiolähetyksiä koskevan Euroopan neuvoston 
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yleissopimuksen osapuolina olevista kolmansista maista ja ETA:n ulkopuolisista 
valtioista peräisin olevat teokset sisältyvät ”eurooppalaisten teosten” sisältökiintiöön;

7. pitää myönteisenä, että unionin neuvotteluohjeisiin on sisällytetty kysymyksiä, jotka 
liittyvät laittomasti vietyjen kulttuuriesineiden palauttamiseen niiden alkuperämaihin; 
muistuttaa toimista, joita unioni on viime vuosina toteuttanut kulttuuriesineiden 
suojelemiseksi ja säilyttämiseksi, ja korostaa, että on tärkeää jatkaa yhteistyötä 
Yhdistyneen kuningaskunnan kanssa tällä alalla.


