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Assunto: Parecer sobre as recomendações relativas às negociações com vista a uma nova 
parceria com o Reino Unido da Grã-Bretanha e da Irlanda do Norte 
(2020/2023(INI))

Exmos. Senhores Presidentes,

Em nome da Comissão da Cultura e da Educação, gostaria de apresentar o parecer da 
Comissão CULT, sob a forma de carta, no que diz respeito ao relatório em epígrafe. 
Conforme solicitado, o parecer foi elaborado como contributo para a resolução.

Fico à disposição de V. Exas. para responder a todas e quaisquer questões relativas ao nosso 
parecer ou para debater qualquer um dos pontos que dele constam. 

Queiram Vossas Excelências, Senhores Presidentes, aceitar a expressão da minha mais 
elevada consideração.

Sabine Verheyen
Presidente da Comissão da Cultura e da Educação
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SUGESTÕES

A. Considerando que a proteção e a promoção da diversidade cultural e linguística deve ser 
uma pedra angular de qualquer futuro acordo com o Reino Unido;

B. Considerando que a cooperação nos domínios da educação, da cultura e do intercâmbio 
de jovens é parte integrante de uma relação estreita, cooperativa e produtiva com 
qualquer país terceiro; que o Reino Unido é um parceiro crucial da União nos domínios 
da educação, da cultura, da juventude e da aprendizagem de línguas; que, embora o 
novo acordo se destine a gerir um processo de divergência, a União e o Reino Unido 
devem procurar tirar partido da estreita cooperação que existe já nestes domínios com 
base nas raízes comuns estabelecidas ao longo dos 47 anos de adesão do Reino Unido à 
União; que a participação do Reino Unido nos programas Erasmus +, Europa Criativa e 
Corpo Europeu de Solidariedade ajudaria a apoiar e a promover uma cooperação estreita 
e contínua, bem como redes eficazes;

C. Considerando que a continuação da participação do Reino Unido no programa Erasmus 
+ teria um valor inequívoco para os beneficiários do programa no Reino Unido e em 
toda a União; que qualquer participação do Reino Unido no programa Erasmus+ deve 
respeitar todas as regras e todas as condições de participação relevantes, conforme 
estabelecidas no regulamento do programa; que o Reino Unido não pode gozar de 
qualquer poder de decisão relativamente ao programa; que, no seu mandato de 
negociação, o Reino Unido declara que irá considerar a possibilidade de participar em 
determinados elementos do programa Erasmus+ durante um período limitado;

D. Considerando que, até à data, o Reino Unido não indicou qualquer intenção de 
continuar a participar no programa Europa Criativa ou nos programas do Corpo 
Europeu de Solidariedade;

E. Considerando que o Reino Unido, no seu mandato de negociação, observa que o acordo 
com a União poderia «promover o comércio dos serviços audiovisuais»; que, nos 
acordos de comércio livre da União com países terceiros, foi sempre aplicada uma 
«exceção cultural» e que não existe qualquer precedente para um acordo de comércio 
livre da União que preveja um acesso único comercialmente equivalente para os 
fornecedores de serviços de comunicação social audiovisual localizados fora do Espaço 
Económico Europeu (EEE);

F. Considerando que a Diretiva Serviços de Comunicação Social Audiovisual estabelece 
normas mínimas para os serviços de comunicação social audiovisual, a fim de assegurar 
a retransmissão sem entraves destes serviços com base no princípio do país de origem;

G. Considerando que a livre circulação de mercadorias foi conciliada com a proteção de 
bens culturais de valor artístico, histórico ou arqueológico através de regras da União; 
que o Reino Unido, no seu mandato de negociação, não apresenta qualquer indicação 
sobre a forma como tenciona moldar a futura cooperação no que diz respeito à proteção 
dos bens culturais;

1. Considera que o acordo deve deixar clara a intenção de preservar a diversidade cultural 
e linguística em conformidade com a Convenção da UNESCO sobre a Proteção e a 
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Promoção da Diversidade das Expressões Culturais;

2. Congratula-se com a declaração clara nas diretrizes de negociação da União de que as 
futuras relações entre a UE e o Reino Unido devem incluir o diálogo e o intercâmbio 
nos domínios da educação e da cultura; lamenta a ausência de uma ambição semelhante 
no mandato de negociação do Reino Unido; considera que uma cooperação estreita, 
com base nos laços estreitos existentes, é uma condição prévia para uma futura relação 
saudável entre a União e o Reino Unido e apela a mais ambição a este respeito; recorda 
que a mobilidade das pessoas é essencial para fomentar o intercâmbio e congratula-se 
com as disposições relativas à mobilidade para efeitos de estudo, formação e 
intercâmbio de jovens constantes do projeto de texto do acordo publicado pela 
Comissão; manifesta, no entanto, a sua preocupação com o facto de as disposições que 
regem a entrada e estada temporária de pessoas singulares por motivos profissionais não 
satisfazerem as necessidades do setor cultural e criativo e poderem dificultar a 
continuação do intercâmbio cultural;

3. Congratula-se com a declaração do Governo do Reino Unido de que continua 
empenhado nos intercâmbios internacionais no domínio da educação; reitera o seu apoio 
à continuação da participação do Reino Unido no programa Erasmus +; recorda que a 
participação no programa inclui a obrigação do Reino Unido de contribuir 
financeiramente de forma justa e adequada; salienta que, se o Reino Unido participar no 
programa Erasmus +, a sua participação deve ser plena, devendo abranger toda a 
duração total do programa no âmbito do QFP; sublinha a importância de assegurar as 
condições necessárias para a mobilidade da aprendizagem no âmbito do programa 
Erasmus +, tanto no Reino Unido como na UE, incluindo a igualdade de tratamento dos 
alunos participantes no programa, por exemplo, no que diz respeito às propinas, ao fácil 
acesso a serviços de base e à prevenção de encargos financeiros ou administrativos 
injustificados;

4. Toma nota de que, até à data, o Reino Unido não indicou qualquer intenção de continuar 
a participar no programa Europa Criativa ou nos programas do Corpo Europeu de 
Solidariedade; observa que a decisão prejudicará a cooperação estreita nos domínios da 
cultura e do intercâmbio de jovens;

5. Apoia sem reservas a indicação clara das diretrizes de negociação da União no sentido 
de excluir os serviços audiovisuais do âmbito da parceria económica e insta a Comissão 
a manter-se firme na sua posição;

6. Salienta que o acesso ao mercado de serviços audiovisuais na União só pode ser 
garantido se a Diretiva Serviços de Comunicação Social Audiovisual for plenamente 
aplicada, de modo a que os mesmos direitos de retransmissão sejam concedidos a ambas 
as partes; recorda que os conteúdos com origem no Reino Unido continuarão a ser 
classificados como «obras europeias» após o termo do período de transição, desde que 
as obras provenientes de países terceiros e países não pertencentes ao EEE que sejam 
partes na Convenção do Conselho da Europa sobre a Televisão Transfronteiras sejam 
incluídas na quota de conteúdos de «obras europeias»;

7. Saúda a inclusão, nas diretrizes de negociação da UE, das questões relacionadas com o 
regresso ou a restituição aos seus países de origem de bens culturais que tenham saído 
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ilicitamente do território desses países; recorda as medidas tomadas pela União nos 
últimos anos que visam a proteção e a preservação dos bens culturais e salienta a 
importância de prosseguir a cooperação com o Reino Unido neste domínio.


