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NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU 

o stratégii EÚ pre medzinárodné kultúrne vzťahy 

(2016/2240(INI)) 

Európsky parlament, 

– so zreteľom na článok 167 ods. 3 a 4 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ), 

‒ so zreteľom na Dohovor UNESCO z roku 2005 o ochrane a podpore rozmanitosti 

kultúrnych prejavov, 

– so zreteľom na rezolúciu Bezpečnostnej rady Organizácie Spojených národov č. 2347 

z 24. marca 2017, 

– so zreteľom na program trvalo udržateľného rozvoja OSN do roku 2030, a najmä na 

ciele trvalo udržateľného rozvoja 4 a 17, 

‒ so zreteľom na spoločné oznámenie Komisie a podpredsedníčky Komisie/vysokej 

predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku (PK/VP) Európskemu 

parlamentu a Rade z 8. júna 2016 s názvom Stratégia EÚ pre medzinárodné kultúrne 

vzťahy (JOIN(2016)0029), 

‒ so zreteľom na oznámenie Komisie z 10. mája 2007 o európskej stratégii pre kultúru 

v globalizovanom svete (COM(2007)0242), 

– so zreteľom na prípravnú akciu s názvom Kultúra vo vonkajších vzťahoch a jej 

odporúčania1, 

– so zreteľom na dokument s názvom Spoločná vízia, spoločný postup: Silnejšia Európa – 

Globálna stratégia pre zahraničnú a bezpečnostnú politiku Európskej únie, ktorý 

predložila PK/VP 28. júna 2016,  

‒ so zreteľom na uznesenie Rady zo 16. novembra 2007 o európskom programe pre 

kultúru2, 

‒ so zreteľom na správu Komisie o vykonávaní európskeho programu pre kultúru 

(COM(2010)0390), 

‒ so zreteľom na svoje uznesenie z 23. novembra 2016 o strategickej komunikácii EÚ 

s cieľom bojovať s propagandou tretích strán zameranou proti Únii3, 

‒ so zreteľom na rámcový dohovor Rady Európy o hodnote kultúrneho dedičstva pre 

spoločnosť (dohovor z Faro) z roku 20054, 

‒ so zreteľom na závery Rady zo 16. decembra 2008 o presadzovaní kultúrnej 

                                                 
1 http://ec.europa.eu/culture/library/publications/global-cultural-citizenship_en.pdf 
2 Ú. v. EÚ C 287, 29.11. 2007, s. 1. 
3 Prijaté texty, P8_TA(2016)0441. 
4 http://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/199 

http://ec.europa.eu/culture/library/publications/global-cultural-citizenship_en.pdf.
http://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/199.
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rozmanitosti a medzikultúrneho dialógu vo vonkajších vzťahoch Únie a jej členských 

štátov1, 

‒ so zreteľom na svoje uznesenie z 12. mája 2011 o kultúrnych rozmeroch vonkajšej 

činnosti EÚ2, 

‒ so zreteľom na svoje uznesenie z 19. januára 2016 o úlohe medzikultúrneho dialógu, 

kultúrnej rozmanitosti a vzdelávania pri propagovaní základných hodnôt EÚ3, 

– so zreteľom na svoje uznesenie z 24. novembra 2015 o úlohe EÚ v rámci OSN – ako 

lepšie plniť ciele EÚ v oblasti zahraničnej politiky4, 

‒ so zreteľom na závery Rady z 23. decembra 2014 o pracovnom pláne pre kultúru (2015 

– 2018)5, 

‒ so zreteľom na Dohovor UNESCO z roku 1972 o ochrane svetového kultúrneho 

a prírodného dedičstva,  

‒ so zreteľom na svoje uznesenie z 8. septembra 2015 o smere k integrovanému prístupu 

ku kultúrnemu dedičstvu pre Európu6,  

– so zreteľom na uznesenie CM/Res(2010)53 prijaté Radou Európy o vytvorení 

Rozšírenej čiastočnej dohody (EPA) o kultúrnych trasách, 

‒ so zreteľom na svoje uznesenie z 13. decembra 2016 o súdržnej politike EÚ v oblasti 

kultúrneho a kreatívneho priemyslu7, 

‒ so zreteľom na závery Rady z 24. novembra 2015 o kultúre vo vonkajších vzťahoch EÚ 

so zameraním na kultúru v rámci rozvojovej spolupráce8, 

‒ so zreteľom na svoje uznesenie z 30. apríla 2015 o ničení kultúrnych pamiatok, ktorého 

sa dopúšťa ISIS/Dá’iš, najmä na jeho bod 3, v ktorom „vyzýva PK/VP, aby využila 

prostriedky kultúrnej diplomacie a medzikultúrneho dialógu ako nástroj zmierovania 

rôznych komunít a obnovy zničených pamiatok“9, 

‒ so zreteľom na svoje uznesenie z 10. apríla 2008 o európskej stratégii pre kultúru 

v globalizovanom svete10, 

‒ so zreteľom na výsledok 3502. zasadnutia Rady (vzdelávanie, mládež, kultúra a šport), 

                                                 
1 Ú. v. EÚ C 320, 16.12. 2008, s. 10. 
2 Ú. v. EÚ C 377 E, 7.12.2012, s. 135. 
3 Prijaté texty, P8_TA(2016)0005. 
4 Prijaté texty, P8_TA(2015)0403. 
5 Ú. v. EÚ C 463, 23.12.2014, s. 4. 
6 Prijaté texty, P8_TA(2015)0293. 
7 Prijaté texty, P8_TA(2016)0486. 
8 Ú. v. EÚ C 417, 15.12.2015, s. 41. 
9 Ú. v. EÚ C 346, 21.9.2016, s. 55. 
10 Ú. v. EÚ C 247 E, 15.10.2009, s. 32. 
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ktoré sa konalo 21. a 22. novembra 2016, 

‒ so zreteľom na svoju štúdiu s názvom Výskum realizovaný pre výbor CULT – Európske 

kultúrne inštitúty v zahraničí1, 

‒ so zreteľom na svoju štúdiu s názvom Výskum realizovaný pre výbor CULT – Európske 

hlavné mestá kultúry: stratégie úspechu a dlhodobé účinky2, 

‒ so zreteľom na štúdiu s názvom „Analýza toho, ako EÚ a jej politiky vnímajú 

v zahraničí“ z roku 2015, ktorej vypracovanie zadal Útvar Komisie pre nástroje 

zahraničnej politiky3, 

‒ so zreteľom na stanovisko Výboru regiónov k stratégii EÚ pre medzinárodné kultúrne 

vzťahy, 

‒ so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru k stratégii 

EÚ pre medzinárodné kultúrne vzťahy, 

‒ so zreteľom na návrh rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o Európskom roku 

kultúrneho dedičstva (2018) (COM(2016)0543), 

‒ so zreteľom na oznámenie Komisie o európskom zbore solidarity (COM(2016)0942), 

– so zreteľom na závery Rady zo 14. decembra 2015 o revízii európskej susedskej 

politiky, 

– so zreteľom na rozhodnutie Medzinárodného trestného súdu z 27. septembra 2016, 

v ktorom bol pán Ahmad Al Faqi Al Mahdi uznaný vinným za zničenie niekoľkých 

mauzóleí v Timbuktu a v ktorom súd po prvýkrát rozhodol v súlade s Rímskym 

štatútom, že ničenie kultúrneho dedičstva sa môže považovať za vojnové zločiny, 

– so zreteľom na článok 52 rokovacieho poriadku, 

– so zreteľom na spoločné rokovania Výboru pre zahraničné veci a Výboru pre kultúru 

a vzdelávanie podľa článku 55 rokovacieho poriadku, 

– so zreteľom na správu Výboru pre zahraničné veci a Výboru pre kultúru a vzdelávanie 

(A8-0220/2017), 

A. keďže EÚ sa stáva čoraz poprednejším aktérom v medzinárodných vzťahoch a mala by 

vyčleniť dodatočné zdroje a energiu na podporu svojej spoločnej kultúry, kultúrneho 

dedičstva, umeleckej tvorby a inovácií v rámci regionálnej rozmanitosti na základe 

článku 167 ZFEÚ; 

B. keďže EÚ je dôležitým aktérom na medzinárodnej politickej scéne, ktorý zohráva čoraz 

                                                 
1 http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/563418/IPOL_STU(2016)563418_EN.p

df  
2 http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/etudes/join/2013/513985/IPOL-

CULT_ET(2013)513985_EN.pdf  
3 http://ec.europa.eu/dgs/fpi/showcases/eu_perceptions_study_en.htm  

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/563418/IPOL_STU(2016)563418_EN.pdf.
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/563418/IPOL_STU(2016)563418_EN.pdf.
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/etudes/join/2013/513985/IPOL-CULT_ET(2013)513985_EN.pdf.
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/etudes/join/2013/513985/IPOL-CULT_ET(2013)513985_EN.pdf.
http://ec.europa.eu/dgs/fpi/showcases/eu_perceptions_study_en.htm.
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významnejšiu úlohu vo svetovom dianí, a to aj vďaka podpore kultúrnej a jazykovej 

rozmanitosti v medzinárodných vzťahoch; 

C. keďže kultúra má sebe vlastnú vnútornú hodnotu a zo skúseností EÚ vyplýva, že 

kultúrne výmeny môžu slúžiť na podporu jej vonkajších cieľov a ako pevný most medzi 

ľuďmi z rôznych etnických, náboženských a sociálnych vrstiev, v neposlednom rade 

prostredníctvom posilňovania medzikultúrneho a medzináboženského dialógu 

a vzájomného porozumenia, a to aj vďaka činnostiam Európskej služby pre vonkajšiu 

činnosť (ESVČ); v tejto súvislosti sa domnieva, že kultúra by sa mala stať základnou 

súčasťou politického dialógu s tretími krajinami a že je potrebné systematicky 

začleňovať kultúru do projektov a programov; 

D. keďže na to, aby EÚ posilnila medzikultúrne pochopenie, bude musieť rozšíriť spoločné 

komunikačné nástroje v podobe skutočne európskych médií, ako sú Arte, Euronews 

a Euranet; 

E. keďže kultúra a ochrana kultúry sa neoddeliteľne spájajú s rešpektovaním ľudských 

práv a základných slobôd; 

F. keďže vedecká spolupráca je základným prvkom zahraničnej politiky tým, že sa vďaka 

nej vytvárajú prepojenia medzi krajinami, rozširuje sa kvalita medzinárodného výskumu 

a zvyšuje sa profil vedeckej diplomacie; 

G. keďže EÚ a jej členské štáty majú množstvo spoločných kultúrnych, jazykových, 

historických a náboženských koreňov a keďže tým, že čerpajú inšpiráciu z európskeho 

kultúrneho, náboženského a humanistického dedičstva, sa im podarilo dosiahnuť 

jednotu v rozmanitosti; keďže európska kultúra a kultúrne dedičstvo, a to hmotné aj 

nehmotné, predstavujú rozmanitosť európskych spoločenstiev a regiónov, ich 

väčšinových spoločenstiev, ako aj ich menšinových kultúr; 

H. keďže deklarácia o podpore občianstva a spoločných hodnôt slobody, tolerancie 

a nediskriminácie prostredníctvom vzdelávania, prijatá v Paríži v marci 2015, 

zdôrazňuje potrebu podpory aktívneho dialógu medzi kultúrami, ako aj globálnej 

solidarity a vzájomnej úcty; 

I. keďže kultúrne vzťahy boli počas celej histórie EÚ základnou hnacou silou sociálnej 

súdržnosti a udržateľného hospodárskeho a ľudského rozvoja a zároveň zohrávajú 

rozhodujúcu úlohu pri posilňovaní kapacít občianskej spoločnosti a medziľudských 

kontaktov a pri predchádzaní radikalizácii v záujme ochrany kultúrneho dedičstva, 

posilňovania procesov demokratizácie a pôsobenia v oblasti predchádzania konfliktom, 

ich riešenia a budovania odolnosti; 

J. keďže kultúrna diplomacia by mala podporovať kultúrnu a jazykovú rozmanitosť 

vrátane zachovávania menšinových jazykov, keďže je to uznanie toho, že je sama osebe 

hodnotná a prispieva ku kultúrnemu dedičstvu Európy; 

K. keďže medzi ľudské práva patria aj kultúrne práva, a keďže rovnaká pozornosť by sa 

preto mala venovať právu každého jednotlivca zúčastňovať sa na kultúrnom živote 

a podieľať sa na vlastnej kultúre pri súčasnom rešpektovaní základných ľudských práv 

všetkých osôb; 
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L. keďže v decembri 2014 boli zavedené reštriktívne opatrenia na boj proti obchodovaniu 

s kultúrnymi predmetmi zo Sýrie; keďže existuje jasná potreba zriadiť mechanizmus 

pohotovostnej reakcie s cieľom odhaľovať ničenie kultúrneho dedičstva 

a premiestňovanie kultúrnych predmetov a zabraňovať mu, a to aj v konfliktných 

oblastiach alebo krajinách, čo sú činy, ktoré možno použiť v konfliktných situáciách na 

vyvolávanie nepokojov alebo zastrašovanie a ktoré možno v niektorých prípadoch 

považovať za „kultúrne čistky“; 

M. keďže kultúra je spoločným blahom a pri vytváraní nového konsenzu o rozvoji je nutné 

zahrnúť úvahy o obnove spoločných verejných statkov, a to aj prostredníctvom kultúry; 

N. keďže EÚ a jednotlivé členské štáty poskytujú viac ako polovicu rozvojovej pomoci na 

svete, čo je skutočnosť, ktorá si zaslúži väčšie uznanie; 

O. keďže kultúrne dedičstvo je univerzálnym dedičstvom, a jeho ochrana je preto 

nevyhnutnou podmienkou na budovanie mieru a odolnosti; 

P. keďže spoločné oznámenie s názvom Stratégia EÚ pre medzinárodné kultúrne vzťahy 

stanovuje rámec pre medzinárodné vzťahy EÚ v oblasti kultúry; keďže v ňom však nie 

sú určené tematické ani geografické priority, konkrétne ciele či výsledky, cieľové 

skupiny, spoločné záujmy či iniciatívy, ustanovenia o financovaní, riadne finančné 

hospodárenie, miestna a regionálna perspektíva a problémy ani spôsoby vykonávania; 

Q. keďže vzájomné kontakty medzi ľuďmi, napríklad v rámci výmeny mládeže, 

partnerstiev miest a partnerstiev v profesionálnej oblasti, sú dôležitým nástrojom na 

posilňovanie medzikultúrneho pochopenia a EÚ by ich mala podporovať vo svojich 

zahraničnopolitických vzťahoch; 

R. keďže mobilita je nevyhnutnou súčasťou medzinárodných kultúrnych vzťahov EÚ, čo si 

vyžaduje zriadenie mechanizmov s cieľom zjednodušiť prístup k vízam do a z tretích 

krajín pre profesionálov z oblasti kultúry, výskumných a akademických pracovníkov, 

pedagógov, študentov a zamestnancov a pre siete absolventov, ktorí sú bývalými 

účastníkmi programov EÚ1; 

S. keďže EÚ a susedné štáty sa v oblasti kultúry historicky vzájomne ovplyvňovali; 

T. keďže spolupráca, vzdelávanie, mobilita umelcov a odborníkov z kultúrnych sektorov 

a mobilita ich diel (aj prostredníctvom európskych a medzinárodných sietí), 

a rezidenčné pobyty umelcov sú kľúčovými faktormi pri šírení a výmene európskej aj 

neeurópskej kultúry a umenia, a preto ich treba podporovať a posilňovať; 

U. keďže vízová politika pre umelcov a profesionálov v oblasti kultúry je kľúčom 

k úspešnej spolupráci a voľnému obehu diel prostredníctvom európskych 

a medzinárodných sietí, ako aj k zaisteniu funkčných rezidenčných programov pre 

umelcov s účasťou občianskych spoločností v rôznych krajinách a regiónoch sveta; 

V. keďže užitočným východiskovým bodom by mohlo byť vyhodnotenie toho, čo sa 

dosiahlo v rámci stratégie EÚ pre kultúru, s cieľom túto stratégiu ďalej rozvíjať 

                                                 
1 Napr. Erasmus, Horizont 2020 a Kreatívna Európa. 
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a zlepšovať, stanoviť jasné a merateľné ciele v súlade s špecifikami jednotlivých krajín, 

priority a realistické výsledky a vziať si ponaučenie z najlepších postupov; 

W. keďže EÚ ako kľúčový partner Organizácie Spojených národov by mala úzko 

spolupracovať s organizáciou UNESCO na ochrane celosvetového kultúrneho 

dedičstva; 

X. keďže koordináciou medzi programami a zdrojmi EÚ by sa mal posilniť kultúrny 

rozmer medzinárodných vzťahov EÚ s cieľom vytvoriť spoločný priestor na dialóg 

v záujme medzikultúrneho pochopenia a dôvery; 

Y. keďže iniciatívy a činnosti EÚ by mali byť v tretích krajinách viditeľnejšie, a to vrátane 

iniciatív a činností v rámci európskej susedskej politiky, a ich výsledky by sa mali 

lepšie prisudzovať, posudzovať a šíriť1; 

Z. keďže počet výrobkov a služieb z audiovizuálneho, kultúrneho a kreatívneho sektora sa 

zvyšuje, rovnako ako ich príspevok k HDP a medzinárodný obeh; 

AA. keďže mnohé európske kultúrne trasy schválené Radou Európy prechádzajú krajinami 

vo východnom a v južnom susedstve EÚ, ako aj kandidátskymi krajinami, a keďže to 

prispieva k posilneniu prepojení medzi EÚ a jej susednými krajinami; 

AB. keďže úsilím Únie o podporu odolnosti spoločnosti prostredníctvom prehĺbenia práce 

v oblasti kultúry, vzdelávania a s mládežou sa rozvíja pluralizmus, spolužitie a rešpekt; 

Ciele 

1. víta spoločné oznámenie, ktoré ponúka prehľad všetkých nástrojov, činností, iniciatív, 

programov a projektov podporovaných a vykonávaných zo strany EÚ a jej členských 

štátov, ktorých spoločným menovateľom je kultúra; vyzýva na vypracovanie účinnej 

stratégie EÚ pre medzinárodné vzťahy v oblasti kultúry; 

2.  uznáva, že spoločné oznámenie sa zameriava na posilnenie spolupráce v oblasti kultúry 

v rámci EÚ a s jej partnerskými krajinami a na podporu globálneho usporiadania 

založeného na udržiavaní mieru, boji proti extrémizmu a radikalizácii prostredníctvom 

medzikultúrneho a medzináboženského dialógu a na predchádzaní konfliktom pri 

súčasnom rešpektovaní demokracie, právneho štátu, slobody prejavu, umeleckej slobody, 

vzájomného porozumenia, ľudských práv, kultúrnej a jazykovej rozmanitosti 

a základných hodnôt; ďalej zdôrazňuje významnú úlohu kultúrnej diplomacie, 

vzdelávania a kultúrnej výmeny pri posilňovaní spoločného jadra univerzálnych hodnôt; 

3. uznáva snahy ESVČ, ktorá sa spoločne s Komisiou pokúšala rozšíriť vonkajší rozmer 

politík vedy a výskumu, a naliehavo vyzýva Komisiu, aby podporovala rozvoj 

ambicióznej vedeckej diplomacie; 

4. žiada, aby sa kultúrne práva presadzovali ako neoddeliteľná súčasť základných 

                                                 
1 Napr. návštevnícky program EÚ (EUVP), ktorý v roku 1974 zriadili Parlament a Komisia, je 

individuálny študijný program pre nádejných mladých lídrov a mienkotvorcov z krajín mimo 

Európskej únie, pričom jeho mottom je „Šírenie hodnôt EÚ na celom svete od roku 1974“. 
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ľudských práv a aby sa kultúra vzhľadom na sebe vlastnú vnútornú hodnotu považovala 

za štvrtý samostatný, prierezový pilier trvalo udržateľného rozvoja spolu so sociálnym, 

hospodárskym a environmentálnym rozmerom; 

5. víta prístup v rámci spoločného oznámenia, v ktorom sa identifikujú tri hlavné pracovné 

smery: podpora kultúry ako hnacej sily udržateľného sociálneho a hospodárskeho 

rozvoja; podpora kultúry a medzikultúrneho dialógu v záujme pokojných vzťahov 

medzi komunitami; a posilnenie spolupráce v oblasti kultúrneho dedičstva; 

6. žiada, aby sa umelecká sloboda prejavu podporovala ako hodnota a úsilie Európskej 

únie pri súčasnom rozvíjaní slobodného dialógu a výmeny osvedčených postupov na 

medzinárodnej úrovni; 

7.  zdôrazňuje, že EÚ má početné a rozmanité skúsenosti v oblasti inkluzívneho riadenia 

a že jej silná stránka spočíva v tom, že je zjednotená vo svojej rozmanitosti, pričom 

práve toto predstavuje pridanú hodnotu EÚ; 

8.  uznáva, že v oblasti kultúry sa síce musia dodržiavať zásady subsidiarity 

a proporcionality – a to aj s ohľadom na spoločné kultúrne korene a dedičstvo EÚ 

a členských štátov a výsledky dlhodobých umeleckých a kultúrnych interakcií –, 

vytvorenie zvyklosti pracovať a tvoriť spoločne vybudovalo základ pre rešpektovanie 

a pochopenie iných kultúr;  

9.  zdôrazňuje, že EÚ je priestor, v ktorom všetky členské štáty spájajú svoje sily s cieľom 

zohrávať významnejšiu úlohu v oblasti medzinárodných kultúrnych vzťahov, a to 

s využitím vzájomných prínosov spolupráce; 

10.  navrhuje, aby každý členský štát mohol začať spoločné činnosti spolu s EÚ, ktoré majú 

každý rok zdôrazňovať inú krajinu EÚ, napríklad prostredníctvom výstav a koprodukcií, 

pričom by osobitnú úlohu zohrávalo rotujúce predsedníctvo, s cieľom zaistiť dodatočnú 

vlastnú hodnotu pre EÚ a členské štáty a zvýšiť viditeľnosť ich činností a iniciatív 

v zahraničí, a to aj prostredníctvom delegácií EÚ, pričom sa na tento účel poskytnú 

osobitné ľudské a finančné zdroje; 

11. členské štáty, najmä menšie členské štáty a ich kultúrne inštitúcie a subjekty, by mohli 

zvýšiť pridanú hodnotu svojich kultúrnych úspechov tým, že budú využívať EÚ na ich 

podporu a šírenie v zahraničí; 

12. kultúrna diplomacia môže fungovať ako vyslankyňa EÚ a jej členských štátov; 

13.  pripomína, že v súvislosti s hmotným a nehmotným kultúrnym dedičstvom je dôležité, 

aby členské štáty a inštitúcie EÚ spolupracovali, pokiaľ ide o prístupnosť, výskum, 

podporu, zachovanie a správu, ako aj boj proti obchodovaniu, rabovaniu a ničeniu, a to 

aj prostredníctvom regionálne vyčlenených finančných prostriedkov a pomoci 

a prostredníctvom cezhraničnej policajnej spolupráce v rámci i mimo EÚ; 

14. zdôrazňuje úlohu nezávislých médií pri podpore kultúrnej rozmanitosti 

a medzikultúrnych kompetencií a potrebu posilnenia týchto médií ako zdroja 

dôveryhodných informácií, najmä v susedstve EÚ; 
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15.  víta skutočnosť, že spoločné oznámenie prezentuje kultúrny a kreatívny priemysel ako 

dôležitý prvok stratégie EÚ pre medzinárodné kultúrne vzťahy; domnieva sa, že tento 

priemysel prispieva k „mäkkej moci“ Európy, keďže má úlohu veľvyslanca európskych 

hodnôt, najmä pokiaľ ide o regionálne tvorivé centrá a kultúrne siete, a odporúča, aby 

tieto odvetvia boli identifikované a aby sa im ponúkla podpora, ako aj rozvoj zručností; 

vyzýva Komisiu, aby modernizovala siete tvorivých a kultúrnych činiteľov a subjektov, 

a to s osobitným dôrazom na malé a stredné podniky, európske kreatívne zóny 

a kreatívne platformy ako tvorcov multiplikačného efektu a inovácií, ako aj v iných 

oblastiach; 

16. žiada Komisiu a PK/VP, aby označili „kultúrne subjekty“ ako aktérov zohrávajúcich 

neoddeliteľnú úlohu pri vykonávaní spoločného oznámenia, a objasnili, že tieto 

subjekty by mali okrem iných kategórií zahŕňať umelcov, odborníkov z kultúrnej 

a kreatívnej oblasti, kultúrne inštitúcie, súkromné a verejné nadácie, univerzity 

a kultúrne a kreatívne podniky; 

Správa a nástroje 

17. vyzýva Komisiu a PK/VP, aby predložili ročné a viacročné akčné plány v tejto oblasti, 

ktoré by mali zahŕňať činnosti, strategické tematické a geografické priority a spoločné 

ciele, a aby pravidelne kontrolovali vykonávanie spoločného oznámenia, ktorého 

výsledok by sa mal oznámiť Parlamentu; 

18. zdôrazňuje potrebu väčšej súdržnosti medzi politikami a opatreniami EÚ zahŕňajúcimi 

tretie krajiny; zdôrazňuje, že je potrebné čerpať z existujúcich výsledkov výskumov, 

najlepších postupov alebo iných iniciatív a nástrojov financovaných EÚ súvisiacich 

s ochranou kultúrneho dedičstva, ktoré by mohli byť prospešné pre spoluprácu s tretími 

krajinami; vyzýva na posilnenie synergií medzi všetkými zúčastnenými aktérmi a inými 

iniciatívami financovanými EÚ, ktoré by mohli byť prínosom pre dosahovanie cieľov 

stratégie, aby sa zabezpečili efektívne využívanie zdrojov, optimalizované výsledky 

a posilnený vplyv činností a iniciatív EÚ; odporúča, aby sa vyhodnotili doterajšie 

výsledky s cieľom zaručiť účinný prístup; 

19. naliehavo vyzýva Komisiu, aby v nasledujúcom viacročnom finančnom rámci vytvorila 

rozpočtový riadok venovaný podpore medzinárodných kultúrnych vzťahov v rámci 

existujúcich programov a budúcich výziev, najmä v nasledujúcej generácii programov 

v oblasti kultúry a vzdelávania, aby tak mohli riadne rozvíjať svoje medzinárodné 

činnosti; 

20.  navrhuje vypracovanie cieleného programu EÚ a zameranie zdrojov na medzinárodnú 

mobilitu a výmeny, ako sú rezidenčné programy určené najmä pre mladých umelcov 

a odborníkov z kultúrnych a kreatívnych sektorov; 

21. v tejto súvislosti navrhuje, aby absolventi a bývalí príjemcovia z programu Erasmus 

a iných vzdelávacích a dobrovoľníckych programov mobility boli nabádaní, aby 

využívali svoje medzikultúrne znalosti a kompetencie v prospech iných, pričom by sa 

mali stať vplyvnými aktérmi pri rozvoji partnerstiev v oblasti kultúrnych vonkajších 

vzťahov; 
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22. vyzýva Komisiu, aby rozvinula rozmer kultúrneho cestového ruchu, napríklad 

prostredníctvom vypracovania a výmeny tematických programov a najlepších postupov, 

s cieľom uľahčiť medzinárodnú mobilitu a výmeny s občanmi z tretích krajín, ako aj 

prístup ku kultúrnym statkom; 

23. vyzýva Komisiu a ESVČ, aby medzinárodné kultúrne vzťahy zahrnuli horizontálnym 

spôsobom do medzinárodných nástrojov a programov spolupráce a do opatrení v rámci 

preskúmania v polovici trvania s cieľom zabezpečiť súdržnosť a z medzinárodných 

kultúrnych vzťahov vytvoriť účinný nástroj; 

24. vyzýva Komisiu, aby posilnila vplyv kultúrneho rozmeru v medzinárodných vzťahoch 

tým, že bude kultúrny rozmer systematicky zahŕňať do rokovaní a do dohôd 

o pridružení; zdôrazňuje, že je potrebné, aby EÚ stanovila zásady správania pre 

spolupracujúcich partnerov v nadnárodných projektoch a aby vytvorila flexibilnú sieť 

uľahčujúcu nadnárodnú kultúrnu spoluprácu prostredníctvom odstraňovania prekážok; 

25.  vyzýva Komisiu, aby ďalej podporovala kultúrne vzťahy s krajinami európskeho 

susedstva prostredníctvom technickej pomoci, programov zameraných na budovanie 

kapacít, odborného vzdelávania, rozvoja zručností a prenosu vedomostí – a to aj 

v mediálnej oblasti – s cieľom zlepšiť ich správu a podporiť nové partnerstvá na 

vnútroštátnej, regionálnej, miestnej a cezhraničnej úrovni a zároveň zabezpečiť opatrenia 

nadväzujúce na regionálne programy v krajinách južného a východného susedstva 

vrátane západného Balkánu;  

26. zdôrazňuje, že ak majú byť vonkajšie činnosti EÚ v oblasti financovania kultúry 

udržateľné, musia vychádzať zo silnej účasti miestnych partnerov, z prispôsobovania 

programov podľa miestnej situácie a z náležitého zvažovania obdobia po financovaní 

projektov vrátane prechodu na modely vnútroštátneho financovania alebo iné výnosové 

modely; 

27. poukazuje na dôležitosť iniciatív v oblasti kultúry a ľudských práv, ktoré by sa mali 

zameriavať na podporu odborníkov v oblasti kultúry v krajinách alebo regiónoch, kde 

sú ich práva ohrozované; žiada, aby sa takéto programy spoločne financovali 

z Európskej nadácie na podporu demokracie a nástroja európskeho susedstva; 

28. zdôrazňuje, že aktívna občianska spoločnosť v partnerských krajinách môže značne 

pomôcť, pokiaľ ide o šírenie hodnôt podporovaných EÚ, a že je preto rozhodujúce, aby 

EÚ pri rozvíjaní svojich dvojstranných vzťahov upevňovala podporu pre organizácie 

občianskej spoločnosti pôsobiace v kultúrnom sektore v partnerských krajinách; 

29.  vyzýva Komisiu, aby začlenila kultúru do všetkých existujúcich a budúcich 

dvojstranných a viacstranných dohôd s primeranými rozpočtovými prostriedkami a 

s náležitým ohľadom na záväzky prijaté v rámci Dohovoru UNESCO o kultúrnej 

rozmanitosti, a to s cieľom klásť ešte väčší dôraz na hospodársky potenciál kultúrneho 

dedičstva a kultúrnych a kreatívnych odvetví pri podpore trvalo udržateľného rozvoja, 

a to aj v oblasti rastu a zamestnanosti, a na ich vplyv na sociálny blahobyt; tvrdí, že by 

sa to mohlo uskutočniť napríklad v rámci budúceho rokovacieho mandátu pre nové 

partnerstvo s krajinami AKT po roku 2020; žiada, aby boli vypracované ukazovatele 

EÚ v tejto oblasti ako spôsob prispievania do diskusie o kultúrnej politike; 
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30. zdôrazňuje dôležitosť programov mobility mladých ľudí a spolupráce univerzít, ktoré sú 

veľmi hodnotnými opatreniami na nadväzovanie dlhodobých akademických 

a kultúrnych vzťahov; 

31.  vyzýva Komisiu, aby posilnila medzinárodný rozmer programov Erasmus+, Kreatívna 

Európa, Európa pre občanov a Horizont 2020; v tejto súvislosti pripomína rozhodujúcu 

úlohu programov EÚ v oblasti kultúry, vzdelávania, mládeže a športu, ktoré sú 

základným prvkom zameraným na boj proti intolerancii a predsudkom, ako aj na 

rozvíjanie pocitu spolunáležitosti a rešpektovanie kultúrnej rozmanitosti; vyzýva 

Komisiu, aby najmä v rámci európskej susedskej politiky presadzovala účasť 

najbližších partnerských krajín najbližších k EÚ na týchto programoch; 

32. uznáva úsilie Komisie o podporu úlohy vedy, výskumu, vzdelávania a kultúrnej 

spolupráce ako nástrojov mäkkej moci v európskych vonkajších vzťahoch; vyzdvihuje, 

že vedecké a kultúrne výmeny prispievajú k budovaniu kapacít a riešeniu konfliktov, 

najmä vo vzťahoch so susednými krajinami; 

33. vyzýva Komisiu, aby posilnila a rozšírila COSME (program EÚ pre 

konkurencieschopnosť podnikov a malých a stredných podnikov), aby tak zahŕňal 

stratégiu pre medzinárodné vzťahy v oblasti kultúry, a prostredníctvom tematických 

programov EÚ posilnila malé a stredné podniky, ktoré pôsobia v kultúrnom sektore 

v krajinách mimo EÚ; 

34. vyzdvihuje úlohu Výboru regiónov a Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru 

a úlohu regionálnych a miestnych orgánov a občianskej spoločnosti pri tvorbe tejto 

stratégie; 

35. zdôrazňuje, že Parlament by mal zohrávať aktívnu úlohu pri presadzovaní kultúry vo 

vonkajšej činnosti EÚ, a to aj prostredníctvom svojich informačných a styčných úradov; 

36.  vyzýva Komisiu a ESVČ, aby v každej delegácii EÚ určili kontaktné miesto s cieľom 

úzko spolupracovať s národnými kultúrnymi inštitútmi a zástupcami členských štátov a 

s miestnymi občianskymi spoločnosťami, aktérmi a orgánmi v rámci procesu 

štruktúrovaného dialógu, ktorý sa zameriava na spoločnú identifikáciu spoločných 

prioritných oblastí, potrieb a metód spolupráce, a aby zabezpečili primeraný rozpočet 

a odbornú prípravu; žiada Komisiu a ESVČ, aby každé dva roky informovali Parlament 

o stave vykonávania a dosiahnutých výsledkoch; 

37. žiada, aby sa v rámci ESVČ vyčlenili primerané ľudské a finančné zdroje na oblasť 

medzinárodných kultúrnych vzťahov, aby sa tak ESVČ mohla v rámci jednotlivých 

útvarov EÚ, ktoré sa zaoberajú medzinárodnými kultúrnymi vzťahmi, ujať katalytickej 

vedúcej úlohy; 

38. zasadzuje sa za to, aby sa medzinárodné kultúrne vzťahy stali predmetom vzdelávania, 

odbornej prípravy a výskumu v záujme budovania kapacít aktérov v tejto oblasti a tiež 

rozvíjania účasti na kultúre prostredníctvom vzdelávania, a to aj tým, že sa 

zamestnancom EÚ poskytnú príslušné školenia v oblasti kultúrnych kompetencií; 

39.  žiada, aby sa úloha kultúrnych inštitútov členských štátov jasne vymedzila s ohľadom 

na kultúrny vplyv EÚ mimo svojich hraníc a v súvislosti s inkluzívnym a spoločným 
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európskym príbehom prostredníctvom siete národných kultúrnych inštitútov EÚ 

(EUNIC) a ďalších fór, a podporuje inkluzívny a rovnaký prístup ku všetkým 

zainteresovaným stranám vrátane občianskej spoločnosti; v tejto súvislosti oceňuje 

prácu, ktorú doteraz vykonali kultúrne inštitúcie členských štátov; nabáda na ďalšiu 

spoluprácu v zahraničí s cieľom optimalizovať záujmy členských štátov s tým, že 

osobitnú pozornosť treba venovať menším členským štátom a členským štátom, ktoré 

v zahraničí nemajú žiadne kultúrne inštitúcie, ako aj potrebám ich kultúrneho 

zastúpenia; 

40. požaduje posilnenie strategického partnerstva s organizáciou UNESCO pri vykonávaní 

spoločného oznámenia pri súčasnom využívaní jej dôveryhodnosti v Európe a jej 

globálneho dosahu v záujme znásobenia účinkov spoločných činností so všetkými 

zainteresovanými stranami v EÚ aj mimo nej a zváženie toho, že by sa toto partnerstvo 

mohlo prepojiť s budúcimi pracovnými skupinami alebo poradnými radami ako pomoc 

pri vykonávaní oznámenia; 

41.  zdôrazňuje, že je potrebné znovu vymedziť úlohu národných kultúrnych inštitútov pri 

medzikultúrnych výmenách, berúc do úvahy, že niektoré z nich majú dlhodobé tradície 

a mnoho kontaktov v tretích krajinách, čo by im umožnilo stať sa pevným základom pre 

spoluprácu a komunikáciu medzi rôznymi európskymi subjektmi; okrem toho 

poukazuje na ich potenciál pri podpore a uľahčovaní dvojstranných vzťahov medzi 

krajinami a pri napomáhaní rozvoja a vykonávania európskej stratégie pre kultúrnu 

diplomaciu; 

42. vyzýva Komisiu a PK/VP, aby ďalej podporovali rozvoj individuálne upraveného 

študijného programu EUVP (návštevníckeho programu Európskej únie) ako silného 

nástroja na rozvíjanie dialógu a podporu demokracie, ktorý by tiež slúžil ako stála 

platforma pre mladých a budúcich vedúcich predstaviteľov a mienkotvorcov z tretích 

krajín a pre hlavných partnerov v európskych inštitúciách a organizáciách občianskej 

spoločnosti; 

43. víta zriadenie platformy kultúrnej diplomacie a žiada, aby sa zabezpečila jej 

udržateľnosť s pravidelným hodnotením jej cieľov, výsledkov a riadenia; uznáva, že 

v oblasti medzinárodných kultúrnych vzťahov aktívne pôsobí mnoho rôznych 

inštitucionálnych i neinštitucionálnych subjektov1, a žiada Komisiu, aby medzi 

všetkými zainteresovanými stranami podporovala štruktúrovaný dialóg, a to aj 

prostredníctvom otvorenej metódy koordinácie; 

44.  požaduje bezodkladné vytvorenie mechanizmu na prevenciu, posudzovanie 

a rekonštrukciu ohrozeného kultúrneho dedičstva a na vyhodnotenie strát vrátane 

                                                 
1 Generálne riaditeľstvá Komisie (najmä GR pre vzdelávanie a kultúru (EAC), GR pre medzinárodnú 

spoluprácu a rozvoj (DEVCO), GR pre európsku susedskú politiku a rokovania o rozšírení (NEAR), 

GR pre výskum a inováciu (RTD) a GR pre komunikačné siete, obsah a technológie (CONNECT)), 

ESVČ, Útvar pre nástroje zahraničnej politiky (FPI), delegácie EÚ, delegácie členských štátov, 

kultúrne inštitúty členských štátov v zahraničí, Rada Európy, Európsky hospodársky a sociálny výbor 

a Výbor regiónov, sieť národných kultúrnych inštitútov Európskej únie (EUNIC), Medzinárodná rada 

múzeí (ICOM), Medzinárodné centrum pre štúdium ochrany a zachovania kultúrnych pamiatok 

(ICCROM), UNESCO, medzinárodné organizácie, organizácie občianskej spoločnosti, mimovládne 

organizácie, miestni kultúrni aktéri, pouliční umelci a ďalšie platformy a siete. 
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rýchleho pohotovostného mechanizmu na ochranu dedičstva v konfliktných krajinách, 

ktorý sa bude zakladať na skúsenosti iniciatívy pracovnej skupiny modrých prilieb OSN 

pre kultúru, a to v úzkej a štruktúrovanej spolupráci s organizáciou UNESCO a 

s technologickou podporou programu Copernicus – európskeho programu pozorovania 

Zeme; v tejto súvislosti víta prijatie rezolúcie Bezpečnostnej rady Organizácie 

Spojených národov č. 2347, v ktorej sa uvádza, že ničenie kultúrneho dedičstva môže 

predstavovať vojnový zločin, a vyzýva EÚ a ESVČ, aby spolupracovali so všetkými 

partnermi s cieľom prispievať k predchádzaniu konfliktom, budovaniu mieru a 

k procesom obnovy a zmierenia vo všetkých oblastiach zasiahnutých konfliktom; 

45. vyzýva na koordináciu na úrovni EÚ s cieľom bojovať proti nedovolenému 

obchodovaniu s kultúrnymi predmetmi odcudzenými počas ozbrojených konfliktov 

a vojen a navrátiť takéto predmety, pričom uznáva, že takáto koordinácia má 

rozhodujúcu úlohu v úsilí zabrániť financovaniu teroristických skupín; 

46. poukazuje na potrebu posilnenia strategického partnerstva EÚ – UNESCO 

prostredníctvom vytvorenia udržateľnej platformy pre spoluprácu a komunikáciu 

o spoločných prioritách v záujme efektívneho riešenia spoločných výziev v kultúre 

a vzdelávaní; 

47. navrhuje, aby sa v rámci Európskeho kultúrneho fóra a Európskych dní rozvoja 

venovala osobitná pozornosť štruktúrovanému dialógu s občianskou spoločnosťou a so 

zainteresovanými stranami o téme medzinárodných kultúrnych vzťahov EÚ; 

48. vyzýva Komisiu, aby zorganizovala osobitné kolokvium/fórum pre kultúrne subjekty 

o kultúre a rozvoji nadväzujúce na bruselské vyhlásenie EÚ – AKT z apríla 2009 a aby 

toto kolokvium/fórum bolo prístupné pre subjekty zo susedstva EÚ a z ostatných 

strategických partnerských krajín; 

49. domnieva sa, že rozhodnutie o tom, že rok 2018 bude Európskym rokom kultúrneho 

dedičstva, je príležitosťou, ako integrovaným prístupom prispieť k podpore kultúrneho 

dedičstva ako dôležitého prvku medzinárodného rozmeru EÚ, pričom sa vychádza zo 

záujmu partnerských krajín o dedičstvo a odborné skúsenosti Európy; 

50. požaduje efektívne vykonávanie právnych nástrojov, ktoré sú už zavedené, v záujme 

lepšej ochrany kultúrneho dedičstva, autorských práv a duševného vlastníctva; žiada 

Komisiu, aby predložila plánovaný legislatívny návrh na reguláciu dovozu kultúrnych 

predmetov do EÚ, najmä takýchto predmetov z konfliktných oblastí, ako prostriedok 

boja proti nezákonnému obchodovaniu; 

51. žiada EÚ a členské štáty, ktoré podpísali a ratifikovali Dohovor UNESCO o ochrane 

a podpore rozmanitosti kultúrnych prejavov z roku 2005, čím sa ho zaviazali 

vykonávať, aby podporili spoločné opatrenia na jeho vykonávanie; 

Prístup založený na kontaktoch medzi ľuďmi 

52. súhlasí s návrhom spoločného oznámenia, aby sa od predvádzacieho prístupu „zhora 

nadol“ prešlo k prístupu založenému na kontaktoch medzi ľuďmi, pričom vyzdvihuje 

procesy spoločnej tvorby a koprodukcie v kultúrnom a kreatívnom priemysle; domnieva 

sa, že kultúra by mala byť prístupná všetkým občanom; 
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53.  berie na vedomie, že mladí ľudia sú jednou z hlavných cieľových skupín v EÚ 

a partnerských krajinách a že spoznávanie iných kultúr a jazykov ponúka skúsenosti, 

ktoré často vytvárajú celoživotnú náklonnosť, a uznáva, že scénické umenie, výtvarné 

umenie, pouličné umenie, hudba, divadlo, film, literatúra a sociálne médiá a digitálne 

platformy vo všeobecnosti sú najlepšími spôsobmi na ich zaujatie a zapojenie; 

54. žiada, aby sa zhodnotili spoločné projekty medzi EÚ a tretími krajinami v oblasti 

výskumu a vývoja digitalizácie kultúrneho dedičstva, a to aj s cieľom uľahčiť prístup 

k poznatkom a vývoj nových služieb a produktov a presadzovať nový kultúrny cestovný 

ruch; 

55. žiada, aby sa hodnota a úloha kultúrneho obsahu, v súvislosti s ktorým patrí Európa 

medzi najväčších producentov, začlenili do európskych politík, a to aj v digitálnom 

sektore, s cieľom vytvoriť globálne virtuálne siete občanov v záujme posilnenia 

kultúrnej účasti a výmeny; 

56. žiada vytvorenie iniciatívy EÚ týkajúcej sa možností pripojenia s cieľom pomôcť 

geograficky znevýhodneným mladým ľudom, aby sa mohli aktívnejšie zapájať; 

57. víta iniciatívy Komisie na podporu partnerského učenia pre mladých podnikateľov 

v oblasti kultúry, ako napríklad program Med Culture, alebo na podporu iniciatív 

zameraných na odbornú prípravu v oblasti medzikultúrnych vzťahov, napríklad program 

More Europe (Viac Európy); 

58.  podporuje opatrenia s cieľom čo najviac uľahčiť ďalšiu účasť tretích krajín na 

cezhraničných a spoločných projektoch, ako je napríklad projekt Kultúrne trasy Rady 

Európy, ako aj zahrnúť ich ako aktérov do budúcej stratégie navrhovanej pre delegácie 

EÚ v tretích krajinách, čím sa im umožní plne využívať výhody kultúrnych aktivít EÚ, 

ako je napríklad Európske hlavné mesto kultúry a cena LUX, pri svojej práci v tretích 

krajinách; pripomína, že digitálne nástroje, technologické platformy, ako je Europeana, 

a kultúrne siete môžu zohrávať rozhodujúcu úlohu pri oslovovaní širšieho publika 

a šírení najlepších postupov; 

59. požaduje vytvorenie programu kultúrnych víz na podobnom základe, aký má existujúci 

program vedeckých víz, pre štátnych príslušníkov tretích krajín, umelcov a iných 

odborníkov v oblasti kultúry s cieľom podporovať kultúrne vzťahy a odstraňovať 

prekážky mobility v kultúrnom sektore; 

60. vyzýva Komisiu, aby zintenzívnila spoluprácu s Radou Európy, najmä na programoch 

určených na zdôrazňovanie kultúry ako nástroja demokracie, medzikultúrneho dialógu, 

kultúrneho dedičstva a audiovizuálneho sveta; 

61. uznáva, že je potrebné dôkladne poznať prostredie, miestnych aktérov a občiansku 

spoločnosť s cieľom zlepšiť prístup týchto subjektov k programom a financovaniu 

a zabezpečiť, že sa využije multiplikačný účinok ich účasti na programoch 

a iniciatívach EÚ; odporúča, aby sa konzultovalo s miestnymi aktérmi vrátane 

miestnych orgánov s cieľom vytvárať programy spoločne; vyzýva na rozvoj 

inovatívnych prístupov založených na spolupráci, ktoré sa budú opierať o už existujúce 
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nástroje a siete (granty, kaskádové granty)1, a požaduje prijatie nadväzujúcich opatrení 

zohľadňujúcich rodovú rovnováhu; 

62. uznáva, že rozvojové stratégie a programy sa výrazne zameriavajú na materiálnu 

a sociokultúrnu depriváciu; vyzýva na lepšie zapojenie zraniteľných spoločenstiev 

vrátane spoločenstiev vo vidieckych a v odľahlých oblastiach s cieľom posilniť sociálnu 

súdržnosť; 

63. vyzýva na väčšie zviditeľnenie a lepšie šírenie aktivít EÚ a členských štátov v oblasti 

kultúry na medzinárodnej úrovni, a to aj vytvorením spoločných usmernení2 

a oslovovaním cieľových skupín v ich miestnych jazykoch; 

64.  vyzýva na zmenu paradigmy v mediálnom pokrytí, a to tak, že sa podporí poskytovanie 

európskych kultúrnych informácií spoločne so zavedením kultúrneho portálu EÚ 

a festivalov a s vypracovaním koncepcie Európskych domov kultúry, okrem iného 

prostredníctvom štruktúrovaného zapojenia miestnych médií a platforiem sociálnych 

médií, ako aj v spolupráci s EBU, Euronews, Euranet a s ďalšími subjektmi; 

65. nabáda EÚ, aby naplno využívala potenciál multimediálneho výskumu s cieľom 

pochopiť súčasné výzvy a príležitosti v rozvojových krajinách, a to aj v otázkach 

týkajúcich sa kultúry a pri posudzovaní úlohy kultúry v rozvoji a medzinárodnej 

spolupráci; 

Globálna stratégia EÚ 

66.  zdôrazňuje dôležitú úlohu kultúry vo vonkajšej politike EÚ ako nástroja mäkkej moci, 

katalyzátora udržiavania mieru, stability a zmierenia a hnacieho motora udržateľného 

sociálno-hospodárskeho a ľudského rozvoja;  

67. poukazuje na kľúčovú úlohu vzdelávania a kultúry pri podpore občianstva 

a medzikultúrnych znalostí, ako aj pri budovaní lepších sociálnych, ľudských 

a hospodárskych vyhliadok; 

68.  víta skutočnosť, že globálna stratégia EÚ zdôrazňuje význam medzikultúrneho 

a medzináboženského dialógu pri posilňovaní vzájomného porozumenia; vyjadruje však 

poľutovanie nad tým, že vnútorná hodnota kultúry a umenia ako prostriedkov potlačenia 

radikalizmu a terorizmu sa nespomína; žiada preto, aby sa posilnili nástroje osobitne 

zamerané na podporu kultúrneho sektora a spoluprácu s ním; 69. vyzýva Komisiu, aby 

zintenzívnila svoju spoluprácu s medzinárodnými organizáciami, ako je Organizácia 

Spojených národov, UNESCO, Interpol, Svetová colná organizácia a Medzinárodná 

rada múzeí, s cieľom posilniť boj proti obchodovaniu s kultúrnymi objektmi, ktoré 

môže slúžiť na financovanie trestnej činnosti vrátane financovania teroristických 

                                                 
1 Napríklad program Med Culture financovaný z prostriedkov EÚ, ktorý sa zameriava na vytváranie 

a zdokonaľovanie kultúrnych politík a postupov týkajúcich sa kultúrneho sektora. Participačný prístup 

zahŕňa aktérov občianskej spoločnosti, ministerstvá a verejné a súkromné inštitúcie pôsobiace 

v oblasti kultúry, ako aj v iných súvisiacich sektoroch. 
2 Jednou z možností by bolo vytvorenie úlohy tzv. veľvyslancov kultúry, ktorí sa zasadzujú za 

európsku integráciu a medzinárodné vzťahy a podporujú ich (podobným spôsobom ako veľvyslanci 

dobrej vôle OSN). Mohlo by ísť o umelcov, hudobníkov, spisovateľov atď. 
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organizácií; 

70. vyzýva PK/VP, aby pri vykonávaní plánu globálnej stratégie EÚ prisúdila kultúrnym 

otázkam osobitnú úlohu;  

71. zdôrazňuje, že EÚ, ktorá je založená na hodnotách zachovávania ľudskej dôstojnosti, 

mieru, demokracie, rovnosti, právneho štátu a dodržiavania ľudských práv, by mala vo 

vonkajšej politike vychádzať zo svojich skúseností a ponaučení, a že by sa to malo 

odraziť na rozvoji vzťahov s tretími krajinami prostredníctvom kultúry a kultúrneho 

dedičstva, pričom v tejto súvislosti poznamenáva, že by to zároveň ponúklo príležitosť, 

aby EÚ predstavila a vyvážala svoje kultúrne hodnoty; 

72. požaduje cielené kultúrne a vzdelávacie politiky, ktoré môžu podporiť kľúčové ciele 

zahraničnej a bezpečnostnej politiky EÚ a prispieť k posilneniu demokracie, právneho 

štátu a ochrany ľudských práv; pripomína, že v roku 2018 sa bude oslavovať 

70. výročie Všeobecnej deklarácie ľudských práv; 

73. uznáva, že kultúrny vplyv EÚ jej umožňuje plánovať viditeľnosť v medzinárodných 

záležitostiach prostredníctvom kanálov jej rozmanitej kultúrnej identity; 

74. pripomína, že vzdelávanie a kultúra sú základnými hnacími silami pri uľahčovaní 

dosiahnutia cieľov trvalo udržateľného rozvoja do roku 2030 s osobitnou pozornosťou 

venovanou obnove miest a mestám v Európe a vo svete; preto požaduje, aby sa 

v návrhu nového Európskeho konsenzu o rozvoji zdôraznila úloha kultúry a ochrany 

a podpory kultúrnych prejavov; 

75. vyzýva na posilnenie medzinárodných kultúrnych vzťahov v rámci diskusií o politike 

týkajúcej sa migrácie a utečencov; naliehavo žiada, aby EÚ, ktorej sila spočíva v tom, 

že je zjednotená v rozmanitosti, zaujala vyvážený prístup, ktorý bude rešpektovať 

kultúrne rozdiely a v ktorom budú kľúčovú úlohu zohrávať diaspóry; zdôrazňuje, že 

kultúra by mala byť mostom pre vzájomné porozumenie s cieľom žiť spolu vo väčšej 

harmónii; 

76. uznáva, že EÚ tiež funguje v osobitných prostrediach, v ktorých sú politický kontext 

a právne rámce na rozvíjanie kultúrnych vzťahov nepriateľské a represívne; uznáva, že 

v tretích krajinách sa EÚ často stretáva s následkami nepresných, čiastočných 

a subjektívnych informácií a je cieľom otvorenej propagandy; v tejto súvislosti požaduje 

špeciálne opatrenia a vhodné kroky; 

77. vyzýva EÚ a členské štáty, aby posilnili dostupné zdroje na prístup k vzdelávaniu 

a kultúre, najmä pre maloletých migrantov a utečencov v EÚ a v tretích krajinách; žiada 

o podporu na „vzdelávacie koridory“ pre vysokoškolských študentov na univerzitách 

v EÚ (aj v spolupráci s telematickými univerzitami), pričom sa vždy bude rešpektovať 

jazyková a kultúrna rozmanitosť; 

78. vyzýva Komisiu a ESVČ, aby podporovali kultúrne vzťahy s priamymi susedmi EÚ 

s cieľom podporiť konkrétne opatrenia zamerané na podnietenie medzikultúrneho 
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dialógu1 a vyriešenie otázok migrácie, bezpečnosti a radikalizácie, ktorým EÚ čelí; 

79. odporúča, aby EÚ spolupracovala so všetkými príslušnými inštitúciami pôsobiacimi 

v tejto oblasti a s miestnymi partnermi s cieľom realizovať svoje ciele v oblasti 

medzinárodných kultúrnych vzťahov, a to tak prostredníctvom multilaterálnej 

spolupráce v rámci medzinárodných organizácií, ako aj prostredníctvom partnerstiev 

s kľúčovými aktérmi na mieste; 

80. vyzýva Komisiu a ESVČ, aby posilnili spoluprácu s Rozšírenou čiastočnou dohodou 

o kultúrnych trasách Rady Európy, inštitucionálnym nástrojom na posilnenie 

základných kultúrnych vzťahov aj s tretími krajinami, v záujme podpory základných 

hodnôt kultúrnej rozmanitosti, medzikultúrneho dialógu a udržateľného územného 

rozvoja menej známych kultúrnych destinácií a súčasného zachovania ich spoločného 

kultúrneho dedičstva; 

81. nabáda EÚ, aby úzko spolupracovala so všetkými štátmi, ktoré majú rovnaké ciele 

a hodnoty ako ona a sú pripravené sa za ne zasadiť; zdôrazňuje, že je to mimoriadne 

dôležité v záujme zavedenia legitímnej a stabilnej činnosti, vďaka ktorej bude EÚ 

uznaná ako globálny aktér; 

° 

° ° 

82. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii, podpredsedníčke 

Komisie/vysokej predstaviteľke Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, 

Európskej službe pre vonkajšiu činnosť a vládam a parlamentom členských štátov. 

 

                                                 
1 Napríklad projekt Young Arab Voice (Mladý arabský hlas) financovaný z prostriedkov EÚ. 
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DÔVODOVÁ SPRÁVA 

Európska únia spoločne so svojimi partnerskými krajinami a svojimi členskými štátmi 

podporuje mier, stabilitu a blaho svojich občanov. Vzhľadom na destabilizáciu a viaceré krízy, 

ktorým svet čelí, je nevyhnutné rozmýšľať o nových spôsoboch prístupu k diplomacii. 

Preto Európska únia, ktorej sila spočíva v tom, že je zjednotená vo svojej rozmanitosti, musí 

nájsť inovatívne spôsoby zapojenia jednotlivých strán, a to vytvorením priestoru pre dialóg 

a zvyšovanie povedomia. Kultúra je základným právom každého človeka: v spoločnostiach 

pomáha dosiahnuť osobné aj kolektívne naplnenie. Kultúra je už dlho strategickou štandardnou 

súčasťou medzinárodných vzťahov EÚ1 a uznávaným sektorom spolupráce s prierezovým 

prístupom v rozvojových i rozvinutých krajinách2. Podpora medzinárodných kultúrnych 

vzťahov ako nástroja mäkkej moci má zásadný pozitívny význam. To musí ísť ruka v ruke 

s reciprocitou: cieľom medzinárodných kultúrnych vzťahov je prispieť k posilneniu 

európskych hodnôt vo zvyšku sveta a zvýšiť povedomie európskych občanov o iných kultúrach 

a podnietiť našu schopnosť učiť sa od nich.  

Európska komisia a vysoká predstaviteľka 8. júna 2016 predložili spoločné oznámenie 

s názvom Stratégia EÚ pre medzinárodné kultúrne vzťahy3. Jeho cieľom je nabádať na 

spoluprácu v oblasti kultúry medzi EÚ a jej partnerskými krajinami a podporovať globálne 

usporiadanie založené na mieri, právnom štáte, slobode prejavu, medzikultúrnom 

a medzináboženskom dialógu, vzájomnom porozumení a rešpektovaní základných hodnôt.  

V roku 2011 Európsky parlament vo svojom uznesení z 12. mája 2011 o kultúrnych rozmeroch 

vonkajšej činnosti EÚ (2010/2161(INI)) opätovne potvrdil dôležitosť kultúry vo vonkajších 

politikách a vyjadril znepokojenie nad roztrieštenosťou vonkajšej politiky a projektov EÚ 

v oblasti kultúry. Preto požiadal o „rozvoj zreteľnej spoločnej stratégie EÚ pre kultúru vo 

vonkajších vzťahoch EÚ“. Vyzval na vytvorenie centrálneho internetového prístupového 

miesta, ktoré by poskytovalo informácie o príslušných programoch financovania a kultúrnych 

podujatiach, ako aj na vytvorenie štruktúr venovaných kultúre v rámci Európskej služby pre 

vonkajšiu činnosť (ESVČ) a na zabezpečenie personálu špecializovaného v tejto oblasti 

v rámci delegácií EÚ. 

Okrem toho EP v rámci prípravy rozpočtu na rok 2013 odhlasoval prípravnú akciu pre kultúru 

vo vonkajších vzťahoch. V rámci tejto prípravnej akcie sa uskutočnila štúdia, ktorá bola 

vypracovaná na základe rozsiahleho mapovania a konzultačného procesu, ktorý zahŕňal širokú 

škálu zainteresovaných strán z EÚ i mimo nej. Táto štúdia bola predložená a prediskutovaná na 

konferencii v apríli 2014 a stala sa základom pre vypracovanie príslušnej stratégie.  

V záveroch Rady z 23. decembra 2014 o pracovnom pláne pre kultúru (2015 – 2018) Rada 

naplánovala ďalšie kroky, ktoré by mali viesť k zavedeniu strategického prístupu ku kultúre vo 

vonkajších vzťahoch EÚ, ako je štúdia o existujúcich programoch v oblasti kultúry určených 

pre krajiny európskej susedskej politiky (ESP), spoločné neformálne stretnutia vysokých 

úradníkov členských štátov pracujúcich na ministerstvách kultúry a/alebo zahraničných vecí 

a činnosti nadväzujúce na prípravnú akciu. 

                                                 
1 Európska stratégia pre kultúru v globalizovanom svete (COM(2007)0242). 
2 Správa Komisie o vykonávaní európskeho programu pre kultúru (COM(2010)0390). 
3 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?qid=1465397367485&uri=JOIN:2016:29:FIN. 
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V nadväznosti na spoločné oznámenie sa Európsky parlament rozhodol vypracovať pod 

záštitou výborov CULT a AFET túto iniciatívnu správu. Správa prezentuje svoje ciele a v časti 

„Správa a nástroje“ navrhuje súbor konkrétnych opatrení a odporúčaní, ktoré by mala EÚ prijať 

v záujme vytvorenia budúcej stratégie medzinárodných kultúrnych vzťahov.  

Spoločná správa je rozdelená na štyri časti: 

 Ciele 

 Správa a nástroje 

 Prístup založený na kontaktoch medzi ľuďmi 

 Globálna stratégia EÚ 

Správa požaduje, aby sa kultúrne práva podporovali ako neoddeliteľná súčasť základných 

ľudských práv a aby sa kultúra vzhľadom na svoju vnútornú hodnotu považovala spolu so 

sociálnym, hospodárskym a environmentálnym rozmerom za štvrtý samostatný a prierezový 

pilier trvalo udržateľného rozvoja. 

Správa uznáva, že treba zabezpečiť lepšiu súdržnosť politík a opatrení EÚ zameraných na tretie 

krajiny, a preto vyzýva na posilnenie synergií medzi všetkými zúčastnenými aktérmi vrátane 

členských štátov, medzinárodných organizácií a miestnych orgánov, aby sa tak zabezpečila 

efektívnosť zdrojov. Správa vyzýva EÚ a členské štáty, aby spojili svoje sily: každý členský 

štát by v rámci rotujúceho predsedníctva mohol spoločne s EÚ vytvoriť spoločné akcie, ako sú 

výstavy a festivaly, a to najmä pre menšie štáty alebo štáty bez kultúrneho zastúpenia 

v zahraničí. Zároveň odporúča vyčleniť pre ESVČ a Komisiu primerané ľudské a finančné 

zdroje a v každej delegácii EÚ určiť kontaktné miesto s cieľom spolupracovať s príslušnými 

zainteresovanými stranami a zasadzovať sa za to, aby sa medzinárodné kultúrne vzťahy stali 

predmetom vzdelávania, odbornej prípravy a výskumu v záujme zlepšenia budovania kapacít 

aktérov v tejto oblasti. Správa takisto požaduje jasné vymedzenie úlohy kultúrnych inštitútov 

členských štátov prostredníctvom siete EUNIC a iných sietí a podporuje inkluzívny a rovnaký 

prístup ku všetkým zainteresovaným stranám.  

Správa vyzýva Komisiu a PK/VP, aby predložili ročné a viacročné akčné plány, ktoré by mali 

zahŕňať opatrenia, strategické tematické a geografické priority a spoločné ciele, a aby 

pravidelne kontrolovali vykonávanie spoločného oznámenia a Európskemu parlamentu 

poskytovali príslušné informácie. 

Správa takisto požaduje, aby sa kultúra začlenila do všetkých existujúcich i budúcich 

dvojstranných a viacstranných dohôd o spolupráci s primeraným rozpočtom a aby sa posilnil 

medzinárodný rozmer, najmä v rámci programov Erasmus, Kreatívna Európa a Horizont 2020. 

Správa navrhuje vypracovanie cieleného programu EÚ a zameranie zdrojov na medzinárodnú 

mobilitu a výmeny určené najmä pre mladých umelcov a odborníkov z kultúrnych 

a kreatívnych sektorov, ako sú rezidenčné programy. 

Ďalším dôležitým aspektom, ktorým sa správa zaoberá, je potreba zapojiť občanov, 

zainteresované strany, siete, občiansku spoločnosť a mimovládne organizácie s cieľom zlepšiť 

ich prístup k programom a financovaniu, pričom je potrebné nahradiť predvádzací prístup 
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„zhora nadol“ prístupom založeným na kontaktoch medzi ľuďmi. Väčšiu pozornosť treba 

venovať schopnosti občianskej spoločnosti realizovať medzikultúrne výmeny, interpersonálny 

dialóg, mierové iniciatívy a posilňovanie sociálnej súdržnosti. Umenie je silným nástrojom na 

dosiahnutie tohto cieľa. Európska únia môže byť v týchto výmenách kľúčovým hráčom: dokáže 

vyvíjať, podporovať a vymieňať si najlepšie postupy. 

Osobitná pozornosť by sa mala venovať činnostiam mladých ľudí (napr. miestnych umelcov, 

športových subjektov na miestnej úrovni) a tomu, v čom ich činnosti predstavujú 

vysokokritické a nezávislé myslenie a akým spôsobom ovplyvňujú ich každodenný život 

a vzťahy medzi národmi.  

Správa preto odporúča včasné konzultácie s miestnymi aktérmi a organizáciami občianskej 

spoločnosti a využitie ich nadobudnutých odborných skúseností a existujúcich sietí, a to 

prostredníctvom podpory štruktúrovaného dialógu. Okrem uvedených odporúčaní sa v správe 

pripomína, že činnosti EÚ v oblasti kultúry na medzinárodnej úrovni by mali byť viditeľnejšie 

a lepšie šírené. 

Správa navyše pripisuje zásadný význam prepojeniu s globálnou stratégiou EÚ. To je pre 

medzikultúrny a medzináboženský dialóg viac než nevyhnutné. Posilňovanie dialógu medzi 

náboženskými komunitami má zásadný význam pre dosiahnutie vzájomného porozumenia 

v záujme prevencie extrémizmu, radikalizácie a marginalizácie a boja proti nim. Dôraz sa 

kladie na uznanie, pochopenie a toleranciu vo vzťahu k iným kultúram na základe záväznej 

celosvetovej etickej zásady založenej na univerzálnych hodnotách a vzájomnom rešpekte 

naprieč kultúrnymi hranicami (UNESCO). 

Správa vyzýva EÚ, aby úzko spolupracovala so všetkými štátmi, ktoré majú rovnaké ciele 

a hodnoty ako ona a sú pripravené sa za ne zasadiť, čo je mimoriadne dôležité z hľadiska 

zavedenia legitímnej a stabilnej činnosti, vďaka ktorej bude EÚ uznaná ako globálny aktér. 
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