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Tisztelt McAllister Úr, tisztelt Lange Úr!

A Kulturális és Oktatási Bizottság nevében szeretném – levél formájában – megküldeni 
Önnek a Kulturális és Oktatási Bizottságnak a fent említett jelentésre vonatkozó véleményét. 
A felkérésnek megfelelően a véleményt az állásfoglaláshoz való hozzájárulásként 
fogalmazták meg.

Amennyiben bármilyen kérdése van a véleményünkkel kapcsolatban, vagy a véleményben 
foglalt bármely kérdést meg kívánja vitatni, készséggel állok rendelkezésére. 

Tisztelettel,

Sabine Verheyen
A Kulturális és Oktatási Bizottság elnöke



PE650.453v02-00 2/4 AL\1205071HU.docx

HU

JAVASLATOK

A. mivel a kulturális és nyelvi sokszínűség védelmének és előmozdításának az Egyesült 
Királysággal kötendő bármely jövőbeli megállapodás sarokkövét kell képeznie;

B. mivel az oktatás, a kultúra és az ifjúsági csereprogramok terén folytatott együttműködés 
a nem uniós országokkal fenntartott szoros, együttműködő és produktív kapcsolat 
szerves részét képezi; mivel az Egyesült Királyság az Unió kulcsfontosságú partnere az 
oktatás, a kultúra, az ifjúság és a nyelvtanulás terén; mivel annak ellenére, hogy az új 
megállapodás célja egy divergenciafolyamat kezelése, az Uniónak és az Egyesült 
Királyságnak arra kell törekednie, hogy az Egyesült Királyság 47 éves uniós tagsága 
során kialakult közös gyökerek alapján az e területeken már meglévő nagyon szoros 
együttműködésre építsen; mivel az Egyesült Királyság részvétele az Erasmus+, a 
Kreatív Európa és az Európai Szolidaritási Testület programjaiban segítené a 
folyamatos szoros együttműködés és a hatékonyan működő hálózatok támogatását és 
előmozdítását;

 C. mivel az, hogy az Egyesült Királyság továbbra is részt vesz az Erasmus+ programban, 
egyértelmű értéket jelentene a program kedvezményezettjei számára úgy az Egyesült 
Királyságban, mint az egész Unióban; mivel az Egyesült Királyság Erasmus+ 
programban való részvételének tiszteletben kell tartania a programról szóló rendeletben 
meghatározott valamennyi vonatkozó szabályt és részvételi feltételt; mivel az Egyesült 
Királyság nem rendelkezhet döntéshozatali hatáskörrel a programot illetően; mivel az 
Egyesült Királyság tárgyalási megbízásában kijelenti, hogy mérlegelni fogja az 
Erasmus+ egyes részeiben való, korlátozott idejű részvételt;

D. mivel az Egyesült Királyság mindeddig nem jelezte, hogy továbbra is részt kíván-e 
venni a Kreatív Európa vagy az Európai Szolidaritási Testület programjaiban;

E. mivel az Egyesült Királyság tárgyalási megbízásában megjegyzi, hogy az Unióval 
kötött megállapodás „előmozdíthatja az audiovizuális szolgáltatások kereskedelmét”; 
mivel a nem uniós országokkal kötött uniós szabadkereskedelmi megállapodásokban 
mindig is alkalmaztak „kulturális kivételt”, és nincs precedens egyetlen olyan uniós 
szabadkereskedelmi megállapodásra sem, amely az Európai Gazdasági Térségen (EGT) 
kívüli audiovizuális médiaszolgáltatók számára az egységes piaccal egyenértékű 
hozzáférést biztosítana;

F. mivel az audiovizuális médiaszolgáltatásokról szóló irányelvek 
minimumkövetelményeket állapítanak meg az audiovizuális médiaszolgáltatásokra 
vonatkozóan annak érdekében, hogy a származási ország elve alapján biztosítsák az 
audiovizuális médiaszolgáltatások akadálytalan továbbközvetítését;

G. mivel az uniós szabályok révén az áruk szabad mozgása összhangban van a művészi, 
történelmi vagy régészeti értékkel bíró kulturális javak védelmével; mivel az Egyesült 
Királyság tárgyalási megbízásában nem jelzi, hogy milyen jövőbeli együttműködést 
tervez a kulturális javak védelme tekintetében;

1. úgy véli, hogy a megállapodásnak egyértelművé kell tennie, hogy a kulturális 
kifejezések sokszínűségének védelméről és előmozdításáról szóló UNESCO-
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egyezménnyel összhangban fenn fogja tartani a kulturális és nyelvi sokszínűséget;

2. üdvözli az Unió tárgyalási irányelveiben szereplő egyértelmű kijelentést, miszerint az 
EU és az Egyesült Királyság közötti jövőbeli kapcsolatoknak ki kell terjedniük az 
oktatás és a kultúra területén folytatott párbeszédre és cserékre is; sajnálatát fejezi ki 
amiatt, hogy az Egyesült Királyság tárgyalási megbízatása nem tartalmaz hasonló 
törekvéseket; úgy véli, hogy a meglévő szoros kapcsolatokra épülő hatékony 
együttműködés előfeltétele az Unió és az Egyesült Királyság közötti egészséges 
jövőbeli kapcsolatnak, és e tekintetben ambícióra szólít fel; emlékeztet arra, hogy az 
egyének mobilitása alapvető fontosságú a csereprogramok előmozdítása szempontjából, 
és üdvözli a tanulmányi, képzési és ifjúsági mobilitásra vonatkozó, a Bizottság által 
közzétett megállapodás szövegtervezetében foglalt rendelkezéseket; aggodalmát fejezi 
ki azonban amiatt, hogy a természetes személyek üzleti célú belépését és ideiglenes 
tartózkodását szabályozó rendelkezések nem felelnek meg a kulturális és kreatív ágazat 
igényeinek, és akadályozhatják a folyamatos kulturális cserét;

3. üdvözli az Egyesült Királyság kormányának nyilatkozatát, miszerint továbbra is 
elkötelezett a nemzetközi oktatási csereprogramok mellett; megismétli, hogy támogatja 
az Egyesült Királyság Erasmus+ programban való további részvételét; emlékeztet, hogy 
a programban való részvételhez az Egyesült Királyságnak teljes körű és tisztességes 
pénzügyi hozzájárulást kell tennie; hangsúlyozza, hogy amennyiben az Egyesült 
Királyság részt vesz az Erasmus+ programban, abban teljes mértékben és a többéves 
pénzügyi keret teljes időtartama alatt részt kell vennie; hangsúlyozza, hogy az 
Erasmus+ keretében mind az Egyesült Királyságban, mind az EU-ban biztosítani kell a 
tanulási célú mobilitáshoz szükséges feltételeket, ideértve a csereprogramban részt vevő 
tanulókkal szembeni egyenlő bánásmódot, például a tandíjak, az alapvető 
szolgáltatásokhoz való könnyű hozzáférés és az indokolatlan pénzügyi vagy 
adminisztratív terhek elkerülése tekintetében;

4. tudomásul veszi, hogy az Egyesült Királyság mindeddig nem jelezte, hogy továbbra is 
részt kíván-e venni a Kreatív Európa vagy az Európai Szolidaritási Testület 
programjaiban; megjegyzi, hogy a határozat akadályozza a szoros együttműködést a 
kultúra és az ifjúsági csereprogramok terén;

5. fenntartások nélkül támogatja az Unió tárgyalási irányelveinek a tekintetben való 
egyértelműségét, hogy az audiovizuális szolgáltatásokat ki kell zárni a gazdasági 
partnerség hatálya alól, és sürgeti a Bizottságot, hogy továbbra is szilárdan képviselje 
álláspontját;

6. hangsúlyozza, hogy az audiovizuális szolgáltatások uniós piacához való hozzáférés csak 
akkor garantálható, ha az audiovizuális médiaszolgáltatásokról szóló irányelvet teljes 
mértékben végrehajtják annak érdekében, hogy ugyanazokat a továbbközvetítési 
jogokat biztosítsák mindkét fél számára; emlékeztet arra, hogy az Egyesült Királyságból 
származó tartalmak az átmeneti időszak végét követően is „európai alkotásoknak” 
minősülnek mindaddig, amíg az Európa Tanács határokon átnyúló televíziózásról szóló 
egyezményében részes nem tagállamokból és EGT-n kívüli államokból származó 
alkotások bekerülnek az „európai alkotások” tartalomkvótába;

7. üdvözli, hogy az Unió tárgyalási irányelveibe a jogellenesen kivitt kulturális javaknak a 
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származási országuk részére történő visszaszolgáltatásával kapcsolatos kérdéseket is 
belefoglalták; emlékeztet az Unió által az elmúlt években a kulturális javak védelme és 
megőrzése érdekében tett lépésekre, és hangsúlyozza az Egyesült Királysággal e téren 
folytatott együttműködés folytatásának fontosságát.


