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Ontwerpresolutie van het Europees Parlement over de oprichting van een Europees 
Agentschap voor de bevordering van de Europese identiteit en cultuur

Het Europees Parlement,

– gezien artikel 133 van zijn Reglement,

A. overwegende dat de EU de steun van haar burgers dreigt te verliezen, indien een echt 
gevoel van gemeenschappelijke identiteit ontbreekt en de liefde voor het Europese 
vaderland niet wordt bevorderd;

B. overwegende dat gemeenschappelijke Europese initiatieven op het vlak van cultuur en 
onderwijs, met name gericht op de jongere generatie, moeten worden bevorderd;

C. overwegende dat in het Verdrag van Lissabon groot belang wordt gehecht aan cultuur, 
dat in de preambule van het Verdrag betreffende de Europese Unie (VEU) expliciet 
wordt verwezen naar de wens om zich te laten inspireren "door de culturele, religieuze 
en humanistische tradities van Europa" en dat een van de belangrijkste doelstellingen 
van de EU is dat zij zich inzet om "haar rijke verscheidenheid van cultuur en taal" te 
eerbiedigen en toe te zien op "de instandhouding en de ontwikkeling van het Europese 
culturele erfgoed" (artikel 3 VEU);

D. overwegende dat krachtens artikel 6 van het Verdrag betreffende de werking van de 
Europese Unie (VWEU) de Unie op het gebied van cultuur bevoegd is "om het optreden 
van de lidstaten te ondersteunen, te coördineren of aan te vullen".

1. verzoekt de Commissie voorstellen in te dienen om het Uitvoerend Agentschap voor 
onderwijs, audiovisuele media en cultuur (EACEA) om te vormen tot het Europees 
Agentschap voor de bevordering van de Europese identiteit en cultuur, dat in de eerste 
plaats de burgers er beter bewust van moet maken dat zij deel uitmaken van een 
duizenden jaren oude beschaving en verbonden zijn door een gedeelde toekomst.


