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Subiect: Avizul referitor la propunerea de decizie a Consiliului privind încheierea, în 
numele Uniunii, a Acordului comercial și de cooperare dintre Uniunea Europeană 
și Comunitatea Europeană a Energiei Atomice, pe de o parte, și Regatul Unit al 
Marii Britanii și Irlandei de Nord, pe de altă parte, și a Acordului dintre Uniunea 
Europeană și Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord privind procedurile 
de securitate pentru schimbul de informații clasificate și protecția acestora 
(COM(2020)0856 – C9-XXXX/2021 – 2020/0382(NLE))

Stimate domnule McAllister, stimate domnule Lange,

În cadrul procedurii menționate mai sus, Comisia pentru cultură și educație a fost solicitată 
pentru a transmite un aviz Comisiei pentru afaceri externe și Comisiei pentru comerț 
internațional. În cursul reuniunii din 11 ianuarie 2021, comisia a hotărât ca acest aviz să fie 
transmis sub formă de scrisoare.

Comisia pentru cultură și educație a examinat chestiunea în cauză în cursul reuniunii sale din 
26 ianuarie 2021. În cadrul acestei reuniuni, ea a decis să recomande Comisiei pentru afaceri 
externe și Comisiei pentru comerț internațional, care sunt comisii competente, includerea 
următoarelor sugestii în propunerea de rezoluție ce urmează a fi adoptată.

Cu stimă,
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Sabine Verheyen
Președintă, Comisia pentru cultură și educație
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SUGESTII

1. Regretă profund decizia Regatului Unit de a nu participa la programul Erasmus+ pentru 
perioada cadrului financiar multianual (CFM) 2021-2027; subliniază că decizia va avea 
ca rezultat o situație reciproc dezavantajoasă, privând persoanele și organizațiile din 
Uniune și din Regatul Unit de șansele unice oferite de proiectele de schimb și 
cooperare; este deosebit de surprins de faptul că Regatul Unit a invocat costuri de 
participare excesive ca motiv pentru decizia sa; îndeamnă Regatul Unit să utilizeze 
perioada de reflecție prevăzută în Declarația comună privind participarea la programele 
Uniunii pentru a-și reconsidera poziția;

2. salută anunțul guvernului irlandez că va finanța schimburile de mobilitate Erasmus+ 
pentru studenții din universitățile din Irlanda de Nord, indiferent de naționalitatea 
acestora, și că va pune în aplicare măsurile necesare de înscriere la universitate pentru a 
face posibil acest lucru; reamintește că în cadrul programului Erasmus+ entitățile din 
țările care nu sunt asociate la program au dreptul de a participa la anumite acțiuni și 
invită Comisia să ia măsurile necesare pentru a permite instituțiilor din Regatul Unit să 
participe în temeiul acestor dispoziții; 

3. observă că Acordul comercial și de cooperare (ACC) prevede participarea Regatului 
Unit la programul Orizont Europa; reamintește că educația și cercetarea fac parte 
integrantă din cooperarea academică și că sinergiile dintre Orizont Europa și Erasmus+ 
reprezintă o dimensiune-cheie a noii generații de programe; subliniază că va monitoriza 
îndeaproape situația pentru a se asigura că abordarea diferențiată în ceea ce privește 
participarea Regatului Unit la cele două programe de cooperare universitară ale Uniunii 
nu subminează eficacitatea acestora sau rezultatele cooperării anterioare; 

4. continuă să regrete decizia anterioară a Regatului Unit de a nu participa la programele 
Europa creativă sau Corpul european de solidaritate începând cu 1 ianuarie 2021; este 
îngrijorat de faptul că această decizie va pune în pericol mulți ani de cooperare, privând 
atât Regatul Unit, cât și UE de o sursă bogată de creativitate, schimbare și inovare;

5. este dezamăgit de faptul că ACC nu prevede un regim de călătorii fără viză pentru 
studii, ceea ce înseamnă că studenții din UE care doresc să studieze în Regatul Unit și 
studenții din Regatul Unit care doresc să studieze în UE vor fi obligați să obțină vize; 
mai subliniază că eliminarea normelor privind egalitatea de tratament va însemna că 
studenții din UE care doresc să studieze în Regatul Unit nu vor fi supuși acelorași 
dispoziții privind taxele de școlarizare și accesul la împrumuturi pentru studii ca și 
omologii lor din Regatul Unit și viceversa; regretă că Regatul Unit nu va participa la 
inițiativele și măsurile menite să creeze un veritabil Spațiu european al educației până în 
2025, afectând și mai mult cooperarea; 

6. reamintește că Directiva 2005/36/CE privind recunoașterea calificărilor profesionale nu 
se mai aplică Regatului Unit și regretă că ACC nu conține dispoziții care să permită 
recunoașterea reciprocă a calificărilor profesionale; îndeamnă Regatul Unit și Comisia 
să continue dialogul în vederea creării unui cadru eficient pentru recunoașterea 
reciprocă a calificărilor universitare și profesionale; 
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7. își exprimă dezamăgirea că nu a fost posibil să se găsească o soluție reciproc acceptabilă 
care să permită intrarea și șederea fără viză a artiștilor și a profesioniștilor din domeniul 
culturii, în special având în vedere importanța turneelor în acest sector și a schimburilor 
culturale în general; insistă asupra faptului că dispozițiile care reglementează intrarea și 
șederea temporară a persoanelor fizice în scopuri comerciale nu sunt adecvate pentru 
sectorul cultural și creativ și riscă să aibă ca rezultat condiții de obținere a vizei oneroase și 
cu potențial prohibitiv pentru artiștii și profesioniștii din domeniul cultural; subliniază că 
regimul de călătorii fără viză este în interesul sectorului atât în UE, cât și în Regatul Unit și 
îndeamnă ambele părți să depună eforturi în vederea încheierii unui acord;

8. consideră că decizia Regatului Unit de a nu participa la programele relevante ale Uniunii, 
împreună cu dispozițiile care reglementează mobilitatea studenților și a artiștilor, va 
împiedica inevitabil continuarea dialogului și a cooperării dintre Uniune și Regatul Unit în 
domeniile educației și formării, tineretului și culturii; reamintește că acordurile din cadrul 
ACC contravin dorințelor exprimate de sectoarele relevante atât din UE, cât și din Regatul 
Unit; 

9. salută faptul că ACC aplică excepția culturală și că serviciile audiovizuale sunt astfel excluse 
din domeniul său de aplicare; 

10. reamintește că, întrucât Regatul Unit este parte la Convenția europeană privind televiziunea 
transfrontalieră, operele audiovizuale originare din Regatul Unit sunt considerate, în 
principiu, „opere europene” în sensul Directivei serviciilor mass-media audiovizuale, în 
conformitate cu articolul 1 alineatul (1) litera (n) și alineatul (3); subliniază, în acest sens, că 
acestea pot fi utilizate pentru a îndeplini cota de 30 % de opere europene din cataloagele 
furnizorilor de servicii mass-media audiovizuale la cerere din statele membre; consideră că 
situația ar trebui monitorizată îndeaproape; 

11. constată cu satisfacție că ACC prevede continuarea cooperării în ceea ce privește returnarea 
în țara de origine a bunurilor culturale înstrăinate ilegal și traficate ilicit, în conformitate cu 
principiile consacrate în Convenția UNESCO privind mijloacele de interzicere și prevenire 
a importului, exportului și transferului ilicit de proprietate culturală; așteaptă o cooperare 
activă în acest domeniu. 

12. consideră că schimburile în domeniile educației, culturii și tineretului reprezintă coloana 
vertebrală a unei bune relații între parteneri; consideră că cooperarea strânsă și dialogul în 
aceste domenii ar trebui să continue prin toate mijloacele posibile și invită părțile să 
exploreze viitoare căi în acest sens; îndeamnă ambele părți să utilizeze ACC ca bază pentru 
menținerea și întărirea legăturilor în domeniile educației, culturii, mass-mediei, tineretului 
și sportului, în beneficiul cetățenilor UE și ai Regatului Unit; subliniază că participarea la 
programele Uniunii rămâne deschisă Regatului Unit după CFM 2021-2027.


