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JAVASLATOK 

A Kulturális és Oktatási Bizottság felhívja a Külügyi Bizottságot mint illetékes bizottságot, 

hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele a következő javaslatokat: 

Az EU külpolitikájának kulturális dimenziója 

1. hangsúlyozza, hogy a kultúra – az interkulturális és vallásközi párbeszéddel együtt – az 

európai külkapcsolatok hathatós eszköze, amely elősegíti a harmadik országokkal való 

politikai párbeszédet, a kohéziót, a békét és a biztonságot, miközben előmozdítja az 

emberek közötti kapcsolatokat, a polgárok és a civil társadalom szerepvállalását és 

felelősségvállalását a különböző területeken tevékenykedő kulturális szereplők 

részvételével folytatott párbeszéd alapján; hangsúlyozza, hogy ugyanakkor a kultúra 

mindenekelőtt önálló értéket képvisel, ekként pedig támogatni kell; 

2. hangsúlyozza, hogy a kulturális szakpolitikák az alapvető uniós értékekre – többek között 

a kölcsönös megértésre és együttműködésre, valamint a globális kulturális polgárság 

eszméjére – épülnek – ezért következetesen és stratégiailag be kell őket építeni az EU 

külső fellépéseibe, többek között a szomszédsági politikájába mint az európai értékeket és 

alapvető jogokat előmozdító, ugyanakkor azonban más kultúrákat és értékrendeket teljes 

mértékben tiszteletben tartó eszközöket; 

3. ösztönzi az Európai Külügyi Szolgálatot (EKSZ-t) és a Bizottságot – különösen annak 

Oktatásügyi és Kulturális Főigazgatóságát, valamint a Nemzetközi Együttműködés és 

Fejlesztés Főigazgatóságát – , hogy a harmadik országokkal kialakított európai 

kapcsolatok keretében a kultúrának szánjanak nagyobb stratégiai szerepet; 

4. jobban integrált és gyümölcsöző együttműködésre szólít fel az Európai Bizottság, az 

Európai Külügyi Szolgálat, a Parlament és az ENSZ között, olyan területeken, mint a 

kultúra előmozdítása, a veszélyeztetett kulturális örökség, a kulturális javak illegális 

kereskedelme elleni küzdelem (az EU-n belül is), a konfliktusmegelőzés, a megbékélési 

folyamatok és a béketeremtés, a konfliktusok utáni kárrendezés, a válsághelyzetek gyors 

orvoslati eszközei, a kreatív ágazatok fejlesztése, a kulturális szakemberek, valamint a 

kulturális javak és szolgáltatások mobilitása, az oktatás és a fejlesztés, a 

diákcsereprogramok, a kapacitásbővítés, a vészhelyzetekben történő oktatás és 

szakképzés, illetve a kultúrához és oktatáshoz való hozzáférés; 

5. hangsúlyozza, hogy szükség van a kölcsönös megértésre, valamint a két- és sokoldalú 

együttműködésre törekvő kulturális cserékre és fórumokra, és az egyetemes értékek közös 

alapját is meg kell erősíteni; e tekintetben felhívja a figyelmet az EKSZ és az Oktatásügyi 

és Kulturális Főigazgatóság közötti kulturális diplomáciai projektekre, továbbá a 

tagállamok által támogatott projektek figyelembevétele mellett a kölcsönös tanulás és 

megértés előmozdítása érdekében közös közlemény kiadását, valamint a kulturális 

szervezetek és a nem kormányzati szervezetek, illetve a kulturális szervezetek hálózatának 

kialakítását szorgalmazza; 

6. hangsúlyozza a nevelés és a képzés szerepét a konfliktusokból adódó vészhelyzetekben, és 

ezért a befogadó, támogató és az önrendelkezést elősegítő tevékenységek közé kell őket 

sorolni; 
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7. emlékeztet a kultúrdiplomácia jelentőségére, valamint hogy egy közös európai kulturális 

külpolitika jelentősen növelhetné az Európai Unió láthatóságát olyan nemzetközi 

szervezetekben, mint az ENSZ; ezért kéri az Európai Bizottságot, hogy a 2016. júniusi 

európai tanácsi csúcsra elkészülő EU globális kül- és biztonságpolitikai stratégiájában 

külön fejezetet szenteljen a kultúrdiplomáciának; 

8. megjegyzi, hogy az oktatás fontos szerepet játszik az emberi, társadalmi és gazdasági 

fejlődésben, valamint az uniós külpolitika központi céljai – többek között a béketeremtés 

és a stabilitás megteremtése a világban, a hosszú távú fejlődés, a kultúrák közötti 

párbeszéd, valamint a határain belül és globális szinten egyaránt a szegénység elleni 

küzdelem – elérésének meghatározó eszköze; hangsúlyozza az EU és az ENSZ közötti 

hatékony együttműködés fontosságát, amelynek célja az „Oktatás mindenkinek” 

kezdeményezés támogatása, az oktatáshoz való hozzáférés és az oktatás minőségének 

javítása, valamint világszerte az oktatási rendszerek megerősítése; 

9. elismeri, hogy a kultúra az emberi fejlődés központi eleme, amely fontos szerepet játszik a 

társadalom fejlődésében, előmozdítja a demokráciát és a társadalmi befogadást, valamint 

az emberi jogok és az alapvető szabadságok érvényesítését; felszólítja az EU-t, hogy a 

hatásköreivel és a felelősségi köreivel összhangban a nemzetközi kapcsolatok egyik 

fontos elemét jelentő kulturális sokszínűséget és az emberi jogok előmozdítását építse be 

különösen a közös európai fejlesztési együttműködésbe, valamint hogy biztosítsa, hogy 

minden olyan személy ténylegesen hozzáférjen jogorvoslathoz, akinek – állítása szerint – 

megsértették kulturális jogait; 

10. hangsúlyozza, hogy a kultúrák közötti együttműködés és a kölcsönös megértés a 

fejlesztési politikák sikerének kulcsa, ezért arra ösztönzi az EU-t és a tagállamokat, hogy 

mozdítsák elő az e területet is felölelő, fejlesztéssel kapcsolatos oktatási és 

figyelemfelhívó politikákat; 

11. ösztönzi az EU-t és a tagállamokat, hogy a harmadik országokkal a kölcsönös 

csereprogramokra és a kultúrák közötti együttműködésre összpontosító, egyenlőségen 

alapuló partnerségek keretében mozdítsák elő a közös érdekeket; javasolja, hogy a kultúra 

„puha eszközként” játsszon a nemzetközi színtéren dinamikus szerepet, amelyet az EU és 

a tagállamok a hasznukra fordíthatnak a világ más részeivel kialakított kapcsolataikban; 

12. az európai kulturális diplomácia hatásának növelése érdekében hangsúlyozza a tagállamok 

között – például az uniós küldöttségek kultúrattaséi és a tagállami képviseletek közötti 

jobb koordináció révén, vagy a harmadik országokban működő tagállami kulturális 

szervezetek erőforrásainak összevonása révén megvalósuló – szorosabb 

együttműködésben rejlő lehetőségeket; 

13. e tekintetben üdvözli az EU külkapcsolataiban a kultúrával kapcsolatos előkészítő 

fellépést, amely fontos eszközt képez az emberi, társadalmi és gazdasági fejlődésben 

stratégiai szerepet játszó és a külpolitikai célok elérését elősegítő kultúra szerepének 

fokozásában; 

14. arra kéri a főképviselőt/alelnököt, hogy a harmadik országokon belül működő valamennyi 

uniós képviseletben jelöljön ki kulturális szakértőt (mint az uniós kínai küldöttség 

esetében is tette), valamint nyújtson képzést az EKSZ személyzete számára a külpolitika 

kulturális dimenziójáról; 
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15. ösztönzi a kulturális intézetek és a civil társadalom közötti együttműködés megerősítését, 

a városok közötti partnerségek kialakítását, továbbá uniós kreatív központok létrehozását 

a harmadik országokban; 

16. a világörökség védelme és népszerűsítése tekintetében következetesebb stratégiát, 

valamint a konfliktus sújtotta területeken a Kék Pajzs Nemzetközi Bizottsággal (ICBS) 

folytatott szorosabb együttműködés keretében fokozott nemzetközi együttműködést 

szorgalmaz; 

17. javasolja, hogy a Bizottság a helyi intézményekkel, a kulturális szakemberekkel és a civil 

társadalommal karöltve, a tagállami kulturális intézményekkel összefogva proaktívan 

működjön együtt az Európai Unió Nemzeti Kulturális Intézeteinek (EUNIC) hálózatán 

alapuló kulturális klaszterekkel; 

18. felhívja a figyelmet arra, hogy a kulturális diplomácia területéhez tartozó kulturális 

projekteket és tevékenységeket nyomon kell követni és értékelni kell a pénzeszközök 

megfelelő felhasználásának, valamint e tevékenységek minőségének és hatásának 

biztosítása érdekében; 

19. hangsúlyozza, hogy a kultúrpolitikai vita elősegítése céljából statisztikai adatokat kell 

gyűjteni a kultúrával és a kulturális iparágakkal kapcsolatban, valamint még inkább 

hangsúlyozni kell a kultúrában és a kreatív iparágakban rejlő gazdasági lehetőségeket és 

azok társadalmi jólétre gyakorolt hatását; 

20. kiemeli a kultúrának a demokratizálódási folyamatok, a béketeremtés és az emberi jogok 

tiszteletben tartásának előmozdításában játszott szerepét; hangsúlyozza az EU azzal 

kapcsolatos elkötelezettségét, hogy támogatja a művészi szabadságot és a kulturális 

kifejezésmódok szabadságát a cenzúrával, valamint a művészek, a kutatók, az újságírók és 

a civil társadalmi szervezetek zaklatásával szemben; az EIDHR (a demokrácia és az 

emberi jogok európai eszköze) keretében a kulturális dimenzióhoz kapcsolódó prioritások 

megállapítását szorgalmazza; 

21. felhívja a figyelmet a 2015 márciusában Párizsban elfogadott, a polgári szerepvállalásnak, 

valamint közös értékeinknek: a szabadságnak, a toleranciának és a 

megkülönböztetésmentességnek az oktatás által történő előmozdításáról szóló nyilatkozat 

jelentőségére, amely kiemeli, hogy elő kell mozdítani a kultúrák közötti aktív párbeszédet, 

valamint a globális szolidaritást és a kölcsönös tiszteletet; 

EU-ENSZ együttműködés és irányítás 

22. üdvözli az EU és az UNESCO közötti megerősített együttműködést, mely az Európai 

Unió és az ENSZ közötti finanszírozási és igazgatási keretegyezmény 2003-ban való 

elfogadásán, az UNESCO és az EU között 2012-ben létrejött egyetértési megállapodáson 

és az EU-nak az ENSZ-közgyűlésen való, az ENSZ-közgyűlés 2011-es határozata 

értelmében való részvételén alapul; ugyanakkor felszólít az EU ENSZ-en belüli 

hatékonyabb képviseletére, különösen a kultúra, az oktatás, a polgári szerepvállalás, 

valamint a gyermekek és a fiatalok jogai területén, összhangban a Lisszaboni 

Szerződéssel; hangsúlyozza, hogy valódi stratégiai partnerséget lehet kialakítani az EU és 

az ENSZ között, ha az EU képviselői szavazati jogot kapnak az ENSZ kultúra, oktatás, 

polgári szerepvállalás, valamint a gyermekek és a fiatalok jogai területén tevékeny 
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ügynökségeinek igazgatótanácsaiban, valamint ha az EU az UNESCO-val – valamint az 

UNICEF-fel, az UNDP-vel, az UNHCR-rel, az UNRWA-val és az UNWOMAN-nel – 

közösen lép fel, pénzügyi együttműködés és közös projektirányítás formájában, a 

kedvezményezett partnerországokkal való egyetértésben; 

23. hangsúlyozza, hogy az EU és az UNESCO közötti együttműködés megerősítése 

érdekében – hosszú távon az oktatás és a kultúra terén a partnerségek megerősítése révén 

– tovább kell lépni a pénzügyi segítségnyújtáson és a közös projektirányításon; ezért a 

közös kihívások fenntarthatóbb kezelésével kapcsolatban évente megrendezendő magas 

szintű stratégiai párbeszéd bevezetését szorgalmazza; 

24. hangsúlyozza, hogy a kultúra a fenntartható társadalmak kialakításának egyik fő motorja, 

és kéri, hogy az ENSZ 2015 utáni, fenntartható fejlődéssel kapcsolatos menetrendjén 

belül, következésképpen pedig a 2030-ig megvalósítandó fenntartható fejlesztési célok 

meghatározása során érvényesítsék a kulturális dimenziót, mivel a kultúra jelentős 

hatással bír a gazdasági fejlődésre, a társadalmi befogadásra, a környezeti 

fenntarthatóságra, a békére és a biztonságra; 

25. elismeri, hogy a kulturális örökség a kulturális kifejezésmódok sokszínűségét tükrözi, 

ezért fontos szerepet játszik az Unió külkapcsolataiban; az UNESCO-val folytatott szoros 

együttműködés keretében a kulturális örökség védelme és a kulturális javak illegális 

kereskedelme elleni küzdelem érdekében harmonizált jogszabály és nemzetközi 

megállapodások elfogadását szorgalmazza; 

26. kiemeli a kulturális és kreatív iparágak helyi és regionális fejlődésre gyakorolt hatását, és 

felszólít az EU és az UNESCO által elfogadott szakértői eszközzel kapcsolatos projektek 

folytatására és kiterjesztésére, valamint kéri, hogy vegyék figyelembe az UNESCO által 

használt, a kultúra és a fejlődés viszonyát kifejező mutatókat, amelyek módszertani 

referenciaként szolgálnak a kultúra fejlődési folyamatokban játszott többdimenziós 

szerepének értékeléséhez; 

27. hangsúlyozza, hogy a kulturális turizmus világszerte elősegíti az emberek közötti 

kapcsolatokat, továbbá üdvözli az arra irányuló közös erőfeszítéseket, hogy az EU-val 

együttműködésben megerősítsék az UNESCO-világörökséghez kapcsolódó 

idegenforgalmat, ami ösztönzi a kulturális ágazaton belüli beruházásokat, valamint a 

kulturális kifejezésmódok sokszínűségének előmozdítása érdekében fenntartható és magas 

színvonalú kínálatot javasol; 

28. hangsúlyozza, hogy az EU által is aláírt, a kulturális kifejezésmódok sokszínűségének 

védelméről és előmozdításáról szóló, 2005. évi UNESCO-egyezménnyel összhangban 

preferenciális bánásmódot célzó eszközök segítségével – például oktatási és kulturális 

vízumok bevezetésével, kulturális csereprogramok lehetővé tételével, kutatási projektek 

indításával, művésztelepek létrehozásával, az alkotó- és előadóművészeknek nyújtott 

támogatásokkal – javítani kell a művészek és a kulturális szakemberek mobilitását és fel 

kell számolni az ezzel kapcsolatos akadályokat; 

29. azt ajánlja, hogy humanitárius válsághelyzetek, fegyveres konfliktusok és természeti 

katasztrófák esetén az EU és az ENSZ között biztosítsák az együttműködést a 

vészhelyzetek idején történő oktatásra irányuló programok tekintetében azáltal, hogy 

továbbra is támogatják az olyan programokat, mint az UNICEF „Oktatás vészhelyzetben” 
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és „Válság utáni átmenet” programja, az UNHCR menekülttáborokban bevezetett 

„Minőségi oktatás” programja és az UNRWA oktatással kapcsolatos munkája; 

Jogi eszközök  

30. emlékeztet arra, hogy az EU ratifikálta a kulturális kifejezések sokszínűségének 

védelméről és előmozdításáról szóló, 2005. évi UNESCO-egyezményt, továbbá kéri 

azokat tagállamokat, amelyek még nem tették meg, hogy ratifikálják a kulturális javak 

jogtalan behozatalának, kivitelének és tulajdona jogtalan átruházásának megakadályozását 

és megelőzését szolgáló eszközökről szóló, 1970. évi egyezményt, a lopott és illegálisan 

exportált kulturális javakról szóló, 1995. évi UNIDROIT-egyezményt, amely fontos 

eszközként szolgál a világ kulturális örökségének és kulturális sokszínűségének 

megerősítésében, valamint a kulturális javak fegyveres összeütközés esetén való 

védelméről szóló, 1954. évi egyezményt és annak két jegyzőkönyvét, a víz alatti kulturális 

örökség védelméről szóló 2001-es UNESCO-egyezményt és a szellemi kulturális örökség 

megőrzéséről szóló 2003-as UNESCO-egyezményt; felszólít a kulturális örökségre és az 

illegális kereskedelemre vonatkozó jogszabályok és nemzetközi megállapodások 

összehangolására; 

31. a kulturális együttműködés fejlesztése során a kommunikációs stratégia javítását 

szorgalmazza a digitális eszközök – például a többnyelvű internetes információs 

platformok és az online oktatási eszközök – alkalmazása és létrehozása révén, az 

információk helyi nyelven való elérhetőségének és terjesztésének elősegítése, valamint a 

művészek, kulturális szakemberek és civil társadalmi szervezetek körében a 

csereprogramok és a kapcsolatépítés ösztönzése érdekében; 

32. hangsúlyozza a kulturális örökség szimbolikus jelentőségét, amely folytán ezen örökség 

védelme érdekében fokozottabb koordinációra és tudatosításra van szükség most, hogy 

politikai célponttá vált, amint ezt a szíriai és iraki kulturális helyszínek közelmúltbeli 

lerombolása is tanúsítja; 

33. ezzel kapcsolatosan felszólít a kulturális világörökség lerombolása elleni küzdelem 

fokozására az UNESCO-val és az ENSZ többi tagállamával együttműködve. 
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