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Pozměňovací návrh  1 

Dominique Bilde 
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Zpráva A8-0373/2015 

Julie Ward 

Úloha mezikulturního dialogu, kulturní rozmanitosti a vzdělávání při prosazování základních 

hodnot EU 

2015/2139(INI) 

Návrh usnesení (čl. 170 odst. 4 jednacího řádu), kterým se nahrazuje nelegislativní 

návrh usnesení A8-0373/2015 

Usnesení Evropského parlamentu o úloze mezikulturního dialogu, kulturní rozmanitosti 

a vzdělávání při prosazování základních hodnot Unie 

Evropský parlament, 

– s ohledem na článek 2 a čl. 4 odst. 1 a 2 Smlouvy o Evropské unii, 

– s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, zejména na její článek 6, podle nějž 

jsou vzdělávání a kultura dvě oblasti, v nichž nemá Unie žádnou pravomoc a nemůže 

zasahovat do výkonu těchto pravomocí, které jsou vyhrazeny členským státům, 

– s ohledem na Listinu základních práv Evropské unie
1
, zejména na články 10, 11 a 12 a na 

její preambuli, 

– s ohledem na Evropskou úmluvu o lidských právech a zejména na článek 2 protokolu č. 1 

této úmluvy, 

– s ohledem na rezoluci Valného shromáždění Organizace spojených národů ze dne 

20. prosince 2010 nazvanou „Kultura a rozvoj“, 

– s ohledem na Úmluvu UNESCO o ochraně a podpoře rozmanitosti kulturních projevů 

z roku 2005, 

– s ohledem na Všeobecnou deklaraci lidských práv z roku 1948, a zvláště na její článek 

16, jakož i na Deklaraci OSN o odstranění všech forem nesnášenlivosti a diskriminace 

založených na náboženství či víře,  

– s ohledem na Pařížské prohlášení o prosazování občanství a společných hodnot svobody, 

tolerance a nediskriminace v procesu vzdělávání, které bylo přijato na neformálním 

setkání ministrů školství dne 17. března 2015 v Paříži (8496/15), 

– s ohledem na shrnutí závěrečných společných doporučení trojice předsednictví 

                                                 
1
 Úř. věst. C 364, 18.12.2000, s. 1. 
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z Evropské konference o mládeži konané v roce 2015 v Lucembursku, jež zohlednila 

konzultace v podobě strukturovaného dialogu zaměřené na posílení odpovědnosti 

mladých lidí za jejich politickou účast v demokratickém životě v Evropě a v nichž byl 

Evropský parlament vyzván k prosazování vzdělávání založeného na hodnotách 

a podporujícího aktivní občanství, 

– s ohledem na článek 52 jednacího řádu, 

– s ohledem na zprávu Výboru pro kulturu a vzdělávání (A8-0373/2015), 

A. vzhledem k tomu, že členské státy Unie představují nesmírné bohatství kulturní, 

společenské a jazykové rozmanitosti; vzhledem k tomu, že v této souvislosti je zásadní 

respektovat tyto rozdíly a vyhnout se jakékoli vynucené uniformizaci, která by 

představovala skutečné násilí vůči evropským národům; 

B. připomínaje, že mezikulturní dialog není právním pojmem a není regulován vnitrostátním 

právem, právem Unie nebo mezinárodním právem, ale že vychází z teorie společenských 

vztahů; 

C. vzhledem k tomu, že je důležité věnovat pozornost vnitrostátním specifikům, aby se 

posílilo respektování kulturní rozmanitosti a aby byly řešeny složité otázky reálného 

života našich společností; 

D. vzhledem k tomu, že dosahování tohoto cíle je nejen úkolem pro orgány veřejné moci 

a subjekty s rozhodovacími pravomocemi, ale jde o sdílenou odpovědnost celé 

společnosti, včetně široké škály zúčastněných stran, jako jsou rodiny, sdělovací 

prostředky, vychovatelé, podniky a vedoucí představitelé různých komunit a náboženství; 

vzhledem k tomu, že je zapotřebí zdůraznit nejen úlohu politických subjektů, ale také 

všech ostatních subjektů, které se podílejí na respektování kulturní rozmanitosti v celé 

Evropě; 

E. vzhledem k tomu, že respektování kulturní rozmanitosti a mírový dialog vyžadují 

skutečnou úctu k tradičním kulturám v Evropě, zejména prostřednictvím uznání historie 

a identity, která je vlastní každému členskému státu; připomíná, že národy může spojovat 

právě uznávání společného souboru hodnot a tradic, na které v současnosti útočí různé 

totalitní snahy existující v celém světě; 

F. vzhledem k tomu, že respektování tradičních kultur je nedílnou součástí rozvoje a že 

jakýkoli pokus jít proti těmto kulturám by mohl vyvolat napětí u dotčených obyvatel, což 

by mělo opačný účinek, než je žádoucí; 

G. vzhledem k tomu, že Evropa a svět musí nyní čelit řadě výzev spojených s globalizací, 

přistěhovalectvím, kulturními a náboženskými konflikty a rostoucím radikalismem; 

1. tvrdí, že evropská strategie by měla usilovat o zhodnocení různých národních kultur, tak 

aby byla plně v souladu se zásadou kulturní rozmanitosti; 

2. zastává názor, že jestliže několik vedoucích představitelů členských států uznalo selhání 

multikulturalismu, mělo by je to vést k přehodnocení jejich integrační strategie, zejména 

v oblasti vzdělávání; 
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3. zastává názor, že začlenění oblasti kultury do dvoustranných či vícestranných vnějších 

vztahů členských států a do jejich politiky v oblasti rozvoje představuje nástroj pro řešení 

konfliktů, nastolování míru a předcházení krizím; 

4. domnívá se, že dialog a kulturní rozmanitost by měly být nadále nástroji, které slouží 

suverénním státům v jejich dvoustranných či vícestranných vztazích mezi sebou 

navzájem nebo se třetími zeměmi; 

5. žádá, aby byl brán v úvahu mezináboženský dialog jako součást základní podmínky míru 

a hlavní nástroj řešení konfliktů, a to s důrazem na důstojnost jednotlivce a na nutnost 

dodržovat lidská práva v celém světě, se zvláštním odkazem na svobodu myšlení, 

svědomí a náboženství a na právo na ochranu náboženských menšin, zejména 

blízkovýchodních křesťanů; 

6. zdůrazňuje, že skutečný dialog mezi kulturami podporuje pozitivní interakce 

a spolupráci, napomáhá porozumění a úctě mezi kulturami, zvyšuje rozmanitost a úctu 

k demokracii a svobodě; připomíná, že tento dialog je možný pouze do té míry, do jaké 

každý občan přijímá a respektuje kulturu převládající v zemi, v níž žije; 

7. vybízí v tomto smyslu členské státy, aby posílily vzdělávání a výuku občanské výchovy, 

což učitelům umožní lépe ukazovat rozdílnost mínění a zároveň zajistit, aby všichni 

respektovali společný kulturní kontext, který je každému členskému státu vlastní; 

8. uznává, že je nezbytné vytvářet pro studenty prostředí vhodné k učení na základě práv ale 

také povinností, jako je například uznávání autority profesorů, vzhledem k tomu, že 

vzdělávání může zajistit stabilní rámec, pouze pokud zohlední obě tyto dimenze; 

zdůrazňuje mimo jiné, že ačkoli je učení hodnotám důležité, je pro rozvoj každého 

jednotlivce nadále nejdůležitější, aby se naučil základní znalosti, jako je čtení a psaní; 

9. uznává, že je vhodné zajišťovat udržitelnou podporu veřejným a soukromým 

vzdělávacím strukturám, mládežnickým organizacím a vzdělávacím institucím za 

předpokladu, že dodržují zásady svobody a základní hodnoty jednotlivých členských 

států, s cílem čelit mnoha aspektům souvisejícím s ohrožením jistot, které se 

v současnosti dotýká mladých generací; 

10. vybízí k otevřeným vzdělávacím a školicím činnostem v oblasti umění a sportu pro 

všechny věkové kategorie, jakož i k dobrovolnické činnosti, a to s cílem posílit procesy 

socializace a asimilace národní kultury, která je každému členskému státu vlastní; 

11. vybízí orgány a instituce Unie, aby pokračovaly ve své analýze radikalizace a zaujaly 

odvážný a realistický postoj v diskusích se suverénními členskými státy s cílem plně 

pochopit procesy politického násilí a vyvodit příslušné závěry; vyjadřuje v tomto ohledu 

uznání řečníkům, kteří vystoupili na veřejném slyšení uspořádaném Výborem pro kulturu 

ve čtvrtek 15. října 2015 na téma předcházení radikalizaci, za kvalitu jejich vystoupení 

a podněty k přemýšlení, o které se podělili jako o skutečně naléhavé varování; 

12. vyzývá členské státy a jejich obyvatele, aby sami rozhodli o způsobu, jakým pojmou 

občanství, soužití a proces začleňování nebo dokonce asimilace cizinců ve své zemi; 

připomíná v tomto ohledu, že každý nově příchozí bez ohledu na podmínky, za jakých do 
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země přichází, musí projevovat úctu vůči kultuře a tradicím přijímající země, což je 

nezbytná podmínka pro získání nového občanství a zajištění vnitrostátní soudržnosti; 

13. připomíná, že v souladu s článkem 6 Smlouvy o fungování Evropské unie si členské státy 

ponechávají pravomoc v oblasti kultury a že Unie má v této oblasti pouze takzvanou 

„podpůrnou“ pravomoc; uznává přesto, že kultura je nezbytným nástrojem diplomacie, 

má však pochybnosti o tom, zda je vhodné tento nástroj více institucionalizovat, neboť by 

tak mohla být ohrožena zásada subsidiarity; 

14. podporuje členské státy v jejich postupech, které považují za nezbytné za účelem 

předcházení extremismu a marginalizaci pomocí opatření, jež jsou podle jejich vlád 

vhodná vzhledem ke konkrétním podmínkám jejich země (historické vazby s určitými 

komunitami, dvoustranné dohody atd.) a která zahrnují širokou škálu subjektů s cílem 

bojovat proti terorismu a zajistit stabilitu jednotlivých států; 

15. bere na vědomí demokratický deficit, kterým trpí více členských států, jak pravidelně 

ukazuje míra volební účasti zejména mladých lidí a rovněž různé průzkumy, které 

zachycují pesimismus mladé generace ve vztahu k jejím vládním představitelům; 

je přesvědčen, že tyto prvky jsou pouhými příznaky hlubší krize důvěry, kterou je třeba 

překonat, a to zejména pomocí nástrojů, jako je vzdělávání a kultura; domnívá se, 

že opětovné zhodnocení výuky předmětů, jako je historie, ale také výuky humanitních 

předmětů, jako jsou řečtina a latina, by mladým lidem umožnilo, aby znovu navázali na 

své kořeny a čelili tak budoucnosti s jistotou vědomí, odkud pocházejí; vyzývá proto 

členské státy, aby zvážily toto opětovné zhodnocení základních znalostí jako prostředek, 

jak vytvářet aktivní občanství a získat mladé lidi pro službu jejich zemím; 

16. upozorňuje na zásadní úlohu učitelů a profesorů – společně s rodinami – při posilování 

sociálních vazeb, při jejich poslání vytvářet vztah příslušnosti a pomoci zaměřené na 

mladé lidi s cílem rozvíjet občanské a etické hodnoty; 

17. připomíná, že každý členský stát by měl mít možnost si zvolit své postupy začleňování 

a soužití; je přesvědčen, že zavádění daných opatření shora není způsobem, jak řešit 

integrační výzvy, které se v jednotlivých členských státech značně liší podle konkrétních 

vnitrostátních, zejména historických, specifik; uznává, že problém přijímání 

přistěhovalců má dnes evropský rozměr, že se však již v minulosti prokázalo, že model 

integrace, který mohl výborně fungovat v jedné zemi, představoval v jiné zemi naprostý 

neúspěch a že ukvapená uniformizace není ani zdaleka řešením a mohla by sama vyvolat 

nové problémy; 

18. připomíná vládám členských států, že byly demokraticky zvoleny a že tudíž jejich 

finanční investice a výdaje musí odpovídat pouze potřebám v rámci společného dobra 

jejich země a potřebám jejich občanů; zdůrazňuje, že evropským orgánům a institucím 

nepřísluší nabádat suverénní národy, aby upřednostnily určité programy nebo iniciativy 

v oblasti kultury a vzdělávání na úkor své svobody; 

19. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě a Komisi, místopředsedkyni 

Komise, vysoké představitelce Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, 

zvláštnímu zástupci Evropské unie pro lidská práva a členským státům. 
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