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Betreft: advies inzake aanbevelingen voor de onderhandelingen over een nieuw 
partnerschap met het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland 
(2020/2023(INI))

Geachte heer McAllister, geachte heer Lange,

Namens de Commissie cultuur en onderwijs leg ik u graag in briefvorm het advies van de 
Commissie cultuur en onderwijs inzake bovengenoemd verslag voor. Het advies is, zoals 
verzocht, geformuleerd als bijdrage aan de resolutie.

Mocht u vragen hebben over het advies of de daarin genoemde punten willen bespreken, dan 
kunt u contact met mij opnemen. 

Hoogachtend,

Sabine Verheyen
Voorzitter Commissie cultuur en onderwijs
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SUGGESTIES

A. overwegende dat de bescherming en bevordering van culturele en taalkundige 
diversiteit de hoeksteen moeten vormen van elke toekomstige overeenkomst met het 
Verenigd Koninkrijk;

B. overwegende dat samenwerking op het gebied van onderwijs, cultuur en de uitwisseling 
van jongeren integraal onderdeel uitmaakt van nauwe, coöperatieve en vruchtbare 
betrekkingen met derde landen; overwegende dat het Verenigd Koninkrijk een cruciale 
partner van de Unie is op het gebied van onderwijs, cultuur, jongeren en taalonderwijs; 
overwegende dat de overeenkomst bedoeld is om het uiteengaan van de partijen te 
regelen, maar dat de Unie en het Verenigd Koninkrijk er niettemin naar moeten streven 
voort te bouwen op de zeer nauwe, bestaande samenwerking op deze gebieden die 
berust op de gemeenschappelijke achtergrond die tijdens het 47-jarige EU-lidmaatschap 
van het VK tot stand is gekomen; overwegende dat de deelname van het VK aan de 
programma’s Erasmus+, Creatief Europa en het Europees Solidariteitskorps zal 
bijdragen aan de ondersteuning en bevordering van doorlopende nauwe samenwerking 
en doeltreffende netwerken;

 C. overwegende dat de begunstigden van het programma in het VK en in de Unie de 
vruchten zullen plukken van de instandhouding van de deelname van het VK aan 
Erasmus+; overwegende dat de deelname van het VK aan Erasmus+ te allen tijde moet 
voldoen aan alle bijbehorende regels en deelnemingsvoorwaarden, zoals vastgesteld in 
de verordening inzake het programma; overwegende dat het VK geen 
beslissingsbevoegdheid kan hebben met betrekking tot het programma; overwegende 
dat het VK in zijn onderhandelingsmandaat aangeeft tijdelijke deelname aan onderdelen 
van Erasmus+ te zullen overwegen;

D. overwegende dat het VK tot op heden nog niet heeft laten weten of het voornemens is te 
blijven deelnemen aan Creatief Europa en het Europees Solidariteitskorps;

E. overwegende dat het VK in zijn onderhandelingsmandaat opmerkt dat de overeenkomst 
met de Unie bevorderlijk kan zijn voor de handel in audiovisuele diensten; 
overwegende dat in de vrijhandelsovereenkomsten van de Unie met derde landen altijd 
een “culturele uitzondering” wordt toegepast en dat er geen precedent bestaat voor een 
vrijhandelsovereenkomst van de Unie waarin wordt voorzien in toegang zoals op de 
eengemaakte markt voor verleners van audiovisuele mediadiensten die zich buiten de 
Europese Economische Ruimte (EER) bevinden;

F. overwegende dat de richtlijn audiovisuele mediadiensten minimumnormen voor 
audiovisuele mediadiensten omvat, zodat deze diensten zonder beperkingen kunnen 
worden heruitgezonden op grond van het oorsprongslandbeginsel;

G. overwegende dat het vrije verkeer van goederen via de regelgeving van de Unie in 
overeenstemming is gebracht met de bescherming van cultuurgoederen van artistieke, 
historische en archeologische waarde; overwegende dat het VK in zijn 
onderhandelingsmandaat op geen enkele wijze aangeeft hoe het de samenwerking op 
het gebied van de bescherming van cultuurgoederen wenst in te vullen;
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1. is van oordeel dat in de overeenkomst duidelijk moet worden gemaakt dat culturele en 
taalkundige diversiteit zullen worden gehandhaafd in overeenstemming met het Unesco-
verdrag betreffende de bescherming en de bevordering van de diversiteit van 
cultuuruitingen;

2. is ingenomen met de duidelijke verklaring in de onderhandelingsrichtsnoeren van 
Unesco dat de toekomstige betrekkingen tussen de EU en het VK ook dialoog en 
uitwisseling op het gebied van onderwijs en cultuur moeten omvatten; betreurt dat het 
onderhandelingsmandaat van het VK geen enkel soortgelijk streven omvat; is van 
mening dat nauwe samenwerking, waarmee wordt voortgebouwd op de bestaande 
hechte band, een voorwaarde is voor gezonde toekomstige betrekkingen tussen de Unie 
en het VK, en pleit voor een ambitieus streven in dit verband; wijst erop dat de 
mobiliteit van personen van essentieel belang is voor de bevordering van uitwisseling 
en verheugt zich over de bepalingen betreffende mobiliteit in het kader van studie, 
opleiding en uitwisseling van jongeren die in de door de Commissie gepubliceerde 
ontwerptekst van de overeenkomst zijn opgenomen; is evenwel bezorgd dat de 
bepalingen betreffende de toegang en het tijdelijk verblijf van natuurlijke personen voor 
zakelijke doeleinden niet aan de behoeften van de culturele en creatieve sector voldoen 
en daarmee een belemmering kunnen vormen voor de voortzetting van culturele 
uitwisseling;

3. is ingenomen met de verklaring van de Britse regering dat zij zich zal blijven inzetten 
voor internationale uitwisseling in het onderwijs; geeft nogmaals aan voorstander te zijn 
van de instandhouding van de deelname van het VK aan Erasmus+; brengt in 
herinnering dat het VK een volledige en billijke financiële bijdrage zal moeten doen om 
aan het programma te kunnen blijven deelnemen; beklemtoont dat het VK, indien het 
besluit aan Erasmus+ te blijven deelnemen, volledig en voor de gehele duur van het 
programma moet deelnemen overeenkomstig het MFK; benadrukt dat het belangrijk is 
om de voorwaarden voor leermobiliteit in het kader van Erasmus+ zowel in het VK als 
in de EU te waarborgen en onder meer de gelijke behandeling van 
uitwisselingsstudenten te bewaken, bijvoorbeeld met betrekking tot collegegeld, 
gemakkelijke toegang tot essentiële diensten en voorkoming van ongerechtvaardigde 
financiële of administratieve lasten;

4. is ervan op de hoogte dat het VK tot op heden nog niet heeft laten weten of het 
voornemens is te blijven deelnemen aan Creatief Europa en het Europees 
Solidariteitskorps; merkt op dat dit besluit de nauwe samenwerking op het gebied van 
cultuur en de uitwisseling van jongeren zal belemmeren;

5. staat onvoorwaardelijk achter de heldere bepaling in de onderhandelingsrichtsnoeren 
van de Unie dat audiovisuele diensten geen onderdeel mogen uitmaken van het 
toepassingsgebied van het economisch partnerschap, en vraagt de Commissie met klem 
haar standpunt ferm te handhaven;

6. benadrukt dat de toegang tot de markt voor audiovisuele diensten in de Unie alleen kan 
worden gewaarborgd als de richtlijn audiovisuele mediadiensten volledig ten uitvoer 
wordt gelegd, zodat beide partijen dezelfde heruitzendingsrechten kunnen genieten; 
wijst erop dat inhoud die uit het VK afkomstig is, ook na de overgangsperiode nog altijd 
onder de categorie “Europese werken” zal vallen, zolang werken uit derde landen en uit 
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niet-EER-landen die partij zijn bij de Overeenkomst inzake grensoverschrijdende 
televisie van de Raad van Europa onder het quotum voor “Europese werken” worden 
gerekend;

7. is ingenomen met de opname in de onderhandelingsrichtsnoeren van de Unie van 
kwesties die verband houden met de teruggave van onrechtmatig weggenomen 
cultuurgoederen aan het land van herkomst, dan wel de vergoeding ervan; herinnert aan 
de stappen die de Unie in de afgelopen jaren heeft ondernomen om de bescherming en 
het behoud van cultuurgoederen aan de orde te stellen, en wijst op het belang van de 
instandhouding van de samenwerking met het VK op dit gebied.


