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Pasiūlymas dėl rezoliucijos (Darbo tvarkos taisyklių 170 straipsnio 4 dalis), keičiantis ne 

teisėkūros pasiūlymą dėl rezoliucijos A8-0373/2015 

Europos Parlamento rezoliucija dėl kultūrų dialogo, kultūrų įvairovės ir švietimo 

vaidmens skatinant pagrindines ES vertybes 

Europos Parlamentas, 

– atsižvelgdamas į Europos Sąjungos sutarties 2 straipsnį ir 4 straipsnio 1 ir 2 dalis, 

– atsižvelgdamas į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 6 straipsnį, pagal kurį 

švietimas ir kultūra – dvi sritys, kuriose Sąjunga neturi jokių įgaliojimų ir negali kištis į 

šių valstybėms narėms rezervuotų kompetencijų įgyvendinimą, 

– atsižvelgdamas į Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartiją
1
, ypač jos 10, 11 ir 12 

straipsnius, taip pat į jos preambulę, 

– atsižvelgdamas į Europos žmogaus teisių konvenciją, ypač į jos 1 protokolo 2 straipsnį, 

– atsižvelgdamas į 2010 m. gruodžio 20 d. Jungtinių Tautų Generalinės Asamblėjos 

rezoliuciją „Kultūra ir vystymasis“, 

– atsižvelgdamas į 2005 m. UNESCO konvenciją dėl kultūrų raiškos įvairovės apsaugos ir 

skatinimo, 

– atsižvelgdamas į 1948 m. Visuotinę žmogaus teisių deklaraciją, ypač į jos 16 straipsnį, ir 

į Jungtinių Tautų deklaraciją dėl visų formų netolerancijos ir diskriminacijos religijos ir 

tikėjimo pagrindu panaikinimo,  

– atsižvelgdamas į Paryžiaus deklaraciją dėl pilietiškumo ir bendrų laisvės, tolerancijos ir 

nediskriminavimo vertybių propagavimo naudojant švietimą, kuri priimta 2015 m. kovo 

17 d. per neoficialų Sąjungos valstybių narių švietimo ministrų susitikimą Paryžiuje 

(8496/15), 

– atsižvelgdamas į ataskaitą dėl galutinių bendrų 2015 m. Liuksemburge vykusiai ES 

jaunimo konferencijai pirmininkavusių trijų valstybių narių patvirtintų rekomendacijų, 
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kuriose atsižvelgta į struktūruoto dialogo konsultacijas, vykdytas siekiant įgalinti jaunimą 

politiškai dalyvauti demokratiniame Europos gyvenime, ir kuriose Europos Parlamentas 

raginamas propaguoti vertybėmis grindžiamą švietimą ir aktyvaus pilietiškumo ugdymą, 

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 52 straipsnį, 

– atsižvelgdamas į Kultūros ir švietimo komiteto pranešimą (A8–0373/2015), 

A. kadangi Sąjungos valstybės narės pasižymi didžiule kultūros, socialine ir kalbų įvairove; 

kadangi, atsižvelgiant į tai, ypač svarbu gerbti tokius skirtumus vengiant bet kokios 

priverstinio vienodinimo procedūros, nes tai reikštų tikrą prievartą prieš Europos tautas; 

B. kadangi kultūrų dialogas nėra teisinė samprata, taigi jis nėra reglamentuojamas 

nacionalinės, Sąjungos ar tarptautinės teisės nuostatomis, tačiau grindžiamas socialinių 

santykių teorija; 

C. kadangi siekiant didinti pagarbą kultūrų įvairovei ir reaguoti į sudėtingą mūsų 

visuomenių gyvenimo tikrovę svarbu atsižvelgti į nacionalinius ypatumus; 

D. kadangi šio tikslo įgyvendinimas yra ne tik valdžios institucijų ir sprendimų priėmėjų 

užduotis, bet ir bendra visos visuomenės, įskaitant įvairius suinteresuotuosius subjektus, 

pvz., šeimas, žiniasklaidą, ugdytojus, įmones, bendruomenių ir religinius vadovus, 

atsakomybė; kadangi svarbu pabrėžti ne tik politinių veikėjų, bet ir visų kitų su pagarba 

kultūrų įvairovei visoje Europoje susijusių subjektų vaidmenį; 

E. kadangi norint gerbti kultūrų įvairovę ir vesti taikų dialogą reikia tikrai gerbti tradicines 

Europos kultūras, visų pirma pripažinti kiekvienos valstybės narės savitą istoriją ir 

tapatybę; primena, kad tautas gali suburti būtent bendrų vertybių ir tradicijų pripažinimas 

ir kaip tik tai šiuo metu mėgina pulti įvairūs totalitariniai judėjimai visame pasaulyje; 

F. kadangi pagarba tradicinėms kultūroms yra vienas esminių vystymosi aspektų ir bet koks 

bandymas imtis veiksmų prieš šias kultūras galėtų suerzinti atitinkamus gyventojų 

sluoksnius, taigi, sukelti priešingą nei siekiamas poveikį; 

G. kadangi šiuo metu Europa ir pasaulis turi reaguoti į daugybę su globalizacija susijusių 

iššūkių, migraciją, kultūrų ir religijų konfliktus ir radikalizmo plitimą; 

1. mano, kad Europos Sąjunga turėtų puoselėti skirtingas nacionalines kultūras, kad būtų 

visapusiškai gerbiamas kultūrų įvairovės principas; 

2. mano, kad daugeliui valstybių narių vadovų pripažinus daugiakultūriškumo nesėkmę jie 

turėtų persvarstyti savo integracijos strategiją, ypač švietimo srityje; 

3. teigia, kad kultūros srities įtraukimas į valstybių narių dvišalius arba daugiašalius išorės 

santykius ir vystymosi politiką yra konfliktų sprendimo, taikdarystės ir krizių prevencijos 

priemonė; 

4. mano, kad kultūrų dialogas ir įvairovė turėtų likti suverenių valstybių priemonės, skirtos 

dvišaliams arba daugiašaliams santykiams palaikyti tarpusavyje arba su trečiosiomis 

šalimis; 
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5. ragina atsižvelgti į religijų dialogą, kaip į būtiną taikos užtikrinimo sąlygą ir esminę 

konfliktų valdymo priemonę, daugiausia dėmesio skiriant asmens orumui ir žmogaus 

teisių laikymuisi visame pasaulyje, ypač didelį dėmesį skiriant minties, sąžinės ir religijos 

laisvei ir teisei į religinių mažumų, ypač Rytų krikščionių, apsaugą; 

6. pabrėžia, kad plėtojant tikrą kultūrų dialogą skatinama tikra bendradarbiavimu 

grindžiama sąveika, kultūrų supratimas ir pagarba joms, didinama įvairovė ir pagarba 

demokratijai ir laisvei; primena, kad toks dialogas įmanomas tik tada, jei kiekvienas 

pilietis priima ir gerbia pagrindinę šalies, kurioje jis gyvena, kultūrą; 

7. taigi ragina valstybes nares sustiprinti pilietinio ugdymo srities mokymus ir švietimą, nes 

tai padės ugdytojams geriau suprasti nuomonių įvairovę ir kartu skatinti visus gerbti 

kiekvienos valstybės narės savitą bendrą kultūrinę aplinką; 

8. pripažįsta, kad būtina sudaryti studentams mokymosi sąlygas, pagrįstas ne tik teisėmis, 

bet ir pareigomis, pvz., pagarba dėstytojų autoritetui, nes stabilią švietimo sistemą galima 

sukurti tik atsižvelgiant į šiuos du aspektus; be to, pabrėžia, kad nors ir svarbu mokyti 

vertybių, tokių pagrindinių gebėjimų kaip skaitymas ir rašymas įgijimas išlieka esminis 

kiekvieno individo tobulėjimo aspektas; 

9. pripažįsta, jog būtina teikti tvarią paramą viešosioms ir privačioms švietimo įstaigoms, 

jaunimo organizacijoms ir mokymo įstaigoms, su sąlyga, kad jos gerbs laisvės principus 

ir kiekvienos valstybės narės savitas pamatines vertybes, kad būtų mestas iššūkis 

įvairialypiam jaunimo padėties nestabilumui; 

10. ragina skatinti įtraukią meninę ir sporto mokymo ir rengimo veiklą, skirtą visų amžiaus 

kategorijų atstovams, taip pat savanorišką veiklą, siekiant stiprinti socializacijos ir 

kiekvienai valstybei narei būdingos nacionalinės kultūros priėmimo procesus; 

11. ragina ES institucijas toliau analizuoti radikalizacijos reiškinį, laikytis drąsios ir 

realistiškos pozicijos diskutuojant su suvereniomis valstybėmis narėmis, siekiant suvokti 

visą politinio smurto procesų mastą ir padaryti reikiamas išvadas; todėl džiaugiasi 

oratoriais, dalyvavusiais Kultūros komiteto 2015 m. spalio 15 d., ketvirtadienį, 

surengtame viešame klausyme radikalizacijos prevencijos tema, per kurį jie pasakė labai 

geras kalbas ir pasidalijo savo mintimis, o jų perspėjimai davė peno apmąstymams; 

12. ragina valstybes nares ir jų gyventojus pačius spręsti, kokia jų pilietiškumo ir gyvenimo 

kartu sąvoka, ir kaip jie vykdys jų šalyse gyvenančių užsieniečių integracijos ar net 

asimiliacijos procesus; atsižvelgdamas į tai, primena, kad kiekvienas naujai atvykęs 

asmuo, kad ir kokios būtų jo atvykimo sąlygos, privalo gerbti priimančiosios šalies 

kultūrą ir tradicijas, nes tai būtina sąlyga naujai pilietybei gauti ir nacionalinei sanglaudai 

užtikrinti; 

13. primena, kad pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 6 straipsnį valstybės narės 

turi kompetenciją imtis veiksmų kultūros srityje, o Sąjungos kompetencijai priklauso tik 

„remti“ jų šios srities veiksmus; pripažįsta, kad kultūra yra būtina diplomatijos priemonė, 

tačiau abejoja, ar verta ją dar labiau institucionalizuoti, nes taip gali būti pažeidžiamas 

subsidiarumo principas; 
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14. remia valstybių narių veiksmus, kurių, jų nuomone, reikia siekiant užkirsti kelią 

ekstremizmui ir marginalizacijai, vykdomus naudojant priemones, kurias jų vyriausybė 

laikytų tinkamomis, atsižvelgdama į savo šaliai būdingas aplinkybes (istorinius saitus su 

tam tikromis bendruomenėmis, dvišalius susitarimus ir t. t.), ir kuriose dalyvautų įvairūs 

subjektai, siekiantys kovoti su terorizmu ir užtikrinti kiekvienos valstybės stabilumą; 

15. atkreipia dėmesį ne tik į daugelyje valstybių narių esantį demokratijos trūkumą, kuris 

nuolat matomas iš rinkimuose dalyvaujančių rinkėjų, ypač jaunimo, skaičiaus, bet ir į 

įvairias apklausas, kurios atskleidžia pesimistines jaunosios kartos nuostatas valdžios 

atžvilgiu; yra įsitikinęs, kad šie aspektai tėra gilesnės pasitikėjimo krizės simptomai ir 

kad šią krizę reikia įveikti naudojant visų pirma švietimo ir kultūros priemones; tvirtina, 

kad persvarsčius, pavyzdžiui, ne tik istorijos, bet ir tokių humanitarinių disciplinų kaip 

graikų ir lotynų kalbos, pamokų turinį, jaunuoliai įgytų galimybę prisiminti savo šaknis ir 

žengti į ateitį gerai išmanydami savo praeitį; todėl ragina valstybes nares šį pamatinių 

žinių pakartotinį vertinimą laikyti aktyvaus pilietiškumo formavimo priemone ir raginti 

jaunuolius tarnauti savo šaliai; 

16. atkreipia dėmesį į labai svarbų mokytojų ir dėstytojų vaidmenį, kai jie, 

bendradarbiaudami su šeimomis, stiprina socialinius ryšius, vykdo savo misiją skatinti 

bendrumo jausmą ir padeda jaunimui ugdytis pilietines ir etines vertybes; 

17. primena, kad kiekviena valstybė narė turėtų laisvai rinktis savo integracijos ir sambūvio 

procesus; yra įsitikinęs, kad kokia nors „iš aukščiau“ nustatyta priemonė nepadės išspręsti 

integracijos uždavinių, nes jie skirtingose valstybėse labai skiriasi ir priklauso nuo 

nacionalinių, ypač istorinių, ypatumų; pripažįsta, kad šiuo metu migrantų priėmimas yra 

Europos masto problema, tačiau iš buvusios patirties matome, kad vienoje šalyje 

sėkmingai taikytas integracijos modelis gali būti visiškai nesėkmingas kitoje šalyje ir kad 

priverstinis vienodinimas ne tik nėra geras sprendimas, bet netgi gali sukelti naujų 

problemų;  

18. primena valstybių narių vyriausybėms, kad jos buvo išrinktos demokratiškai, todėl jų 

vykdomos investicijos ir finansinės sąnaudos privalo tarnauti tik jų šalies bendrajai 

gerovei ir atitikti gyventojų iškeltus reikalavimus; pabrėžia, kad ES institucijos negali 

reikalauti, kad suverenios tautos vykdytų tam tikras kultūros ir švietimo srities programas 

ar iniciatyvas, taip ribodamos jų laisvę; 

19. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai ir Komisijai, Sąjungos vyriausiajai 

įgaliotinei užsienio reikalams ir saugumo politikai ir Komisijos pirmininko pavaduotojai, 

ES specialiajam įgaliotiniui žmogaus teisių klausimais ir valstybėms narėms. 

Or. fr 

 

 


