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IEROSINĀJUMI 

Kultūras un izglītības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Ārlietu komiteju rezolūcijas 

priekšlikumā iekļaut šādus ierosinājumus: 

ES ārpolitikas kultūras dimensija 

1. uzsver, ka kultūra līdz ar starpkultūru un starpreliģiju dialogu ir ietekmīgs Eiropas ārējo 

attiecību instruments, kas veicina politisko dialogu ar trešām valstīm, kohēziju, mieru un 

drošību, vienlaikus sekmējot cilvēku savstarpējo saziņu, līdzdalības dialogu ar kultūras 

jomas darbiniekiem dažādās nozarēs un iedzīvotāju un pilsoniskās sabiedrības iespēju 

pilnvērtīgu izmantošanu; tajā pašā laikā uzsver, ka kultūra pirmām un galvenām kārtām ir 

vērtība pati par sevi, un kā tāda būtu jāatbalsta; 

2. uzsver to, ka kultūras politikas pamatā ir ES pamatvērtības, savstarpēja sapratne, 

sadarbība un pasaules mēroga kultūras pilsonības princips, tādēļ tā ir sistemātiski un 

stratēģiski jāiestrādā ES ārējā darbībā — cita starpā, kaimiņattiecību politikā — kā 

instruments, ar ko veicināt Eiropas vērtības un pamattiesības, ievērojot pilnīgu cieņu pret 

citām kultūrām un vērtībām; 

3. mudina Eiropas Ārējās darbības dienestu (EĀDD) un Komisiju — jo īpaši tās Izglītības un 

kultūras ģenerāldirektorātu (ĢD) un Starptautiskās sadarbības un attīstības ĢD — piešķirt 

kultūrai stratēģiskāku lomu ES attiecībās ar trešām valstīm; 

4. prasa īstenot integrētāku pieeju un auglīgāku sadarbību starp Komisiju, EĀDD, 

Parlamentu un ANO tādās jomās kā kultūras veicināšana, apdraudēta kultūras mantojuma 

saglabāšana, kultūras vērtību nelikumīgas tirdzniecības apkarošana (arī ES iekšienē), 

konfliktu novēršana, samierināšanas procesi, miera veidošana, konflikta seku mazināšana, 

tūlītējas palīdzības instrumenti krīzes situācijās, radošo nozaru attīstība, kultūras nozares 

profesionāļu mobilitāte un kultūras preču un pakalpojumu aprite, izglītība un attīstība, 

studentu apmaiņas programmas, spēju veidošana, izglītība un apmācība ārkārtas situācijās 

un piekļuve kultūrai un izglītībai; 

5. uzsver, ka ir vajadzīga kultūras apmaiņa un forumi, kuru mērķis būtu savstarpēja 

saprašanās un sadarbība divpusējā un daudzpusējā līmenī, kā arī to, ka ir jāstiprina 

vispārējo vērtību kopējais kodols; šajā saistībā vērš uzmanību uz EĀDD un Komisijas 

Izglītības un kultūras ĢD rīkotajiem projektiem par kultūras diplomātiju un prasa īstenot 

kopīgu komunikāciju, veicinot abpusēju mācīšanos un sapratni, ņemot vērā dalībvalstu 

atbalstītos projektus, un izveidot kultūras organizāciju un NVO tīklus; 

6. norāda, ka izglītībai un apmācībai ir svarīgi uzdevumi konfliktu izraisītās ārkārtas 

situācijās un ka tādējādi tās ir aspekts, kas būtu jāiekļauj plašākā uzņemšanas, atbalsta un 

iespēju veicināšanas darbību pozīcijā; 

7. uzsver, ka liela nozīme ir kultūras diplomātijai, un to, ka kopīga Eiropas kultūras 

ārpolitika ievērojami palielinātu ES pamanāmību starptautiskās organizācijās, piemēram, 

ANO; tāpēc aicina Komisiju tās vispārējā ES ārpolitikā un drošības politikā, kas tiek 

izstrādāta 2016. gada jūnijā rīkotajai Eiropadomes augstākā līmeņa sanāksmei, veltīt 

atsevišķu nodaļu kultūras diplomātijai; 
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8. norāda, ka izglītībai ir nozīmīga loma humanitārajā, sociālajā un ekonomiskajā attīstībā un 

tā ir izšķiroši svarīgs rīks to mērķu sasniegšanā, kuri ir ES ārpolitikas pamatā, piemēram, 

miera veidošana un stabilitāte pasaulē, ilgtspējīga attīstība, starpkultūru dialogs un cīņa ar 

nabadzību gan ES iekšienē, gan pasaules mērogā; uzsver, ka svarīga nozīme ir efektīvai 

sadarbībai starp ES un ANO ar mērķi atbalstīt iniciatīvu „Izglītību visiem”, uzlabot 

izglītības pieejamību un kvalitāti un nostiprināt izglītības sistēmas visā pasaulē; 

9. atzīst, ka kultūra ir cilvēces attīstības centrā un tai ir nozīmīga loma sabiedrības veidošanā, 

demokrātijas un sociālās iekļautības sekmēšanā un cilvēktiesību un pamatbrīvību 

veicināšanā; aicina ES atbilstoši tās pilnvarām un atbildības jomām savās starptautiskajās 

attiecībās un jo īpaši kopējā Eiropas attīstības sadarbībā kā vienu no centrālajiem 

elementiem iekļaut kultūras daudzveidību un cilvēktiesību veicināšanu un nodrošināt, ka 

ikvienai personai, kas apgalvo, ka ir pārkāptas tās kultūras tiesības, ir efektīvi pieejami 

tiesiskās aizsardzības līdzekļi; 

10. uzsver, ka kultūru mijiedarbība un savstarpēja saprašanās ir izšķirošas sekmīgai attīstības 

politikai, un tāpēc mudina ES un dalībvalstis veicināt attīstības jomas izglītību un 

izpratnes veidošanas politiku, kurā iekļauta šī dimensija; 

11. mudina ES un dalībvalstis veicināt ar trešām valstīm kopīgās intereses, izmantojot uz 

līdztiesību balstītu partnerību, kura vērsta uz savstarpēju apmaiņu un starpkultūru 

sadarbību; iesaka paredzēt kultūrai dinamisku lomu starptautiskajā arēnā kā „maigai 

varai”, kas var dot labumu ES un tās dalībvalstīm to attiecībās ar pārējo pasauli; 

12. uzsver dalībvalstu ciešākas sadarbības potenciālu ES kultūras diplomātijas ietekmes 

palielināšanā, jo īpaši ar uzlabotu koordināciju starp kultūras atašejiem ES delegācijās un 

dalībvalstu pārstāvniecībās un dalībvalstu kultūras iestādēm apvienojot resursus valstīs, 

kas nepieder pie ES; 

13. šajā saistībā atzinīgi vērtē sagatavošanās pasākumu „Kultūra ES ārējās attiecībās” kā 

svarīgu instrumentu kultūras kā stratēģiska humanitārās, sociālās un ekonomiskās 

attīstības faktora — kas palīdz sasniegt ārpolitikas mērķus — lomas palielināšanai; 

14. aicina priekšsēdētāja vietnieci /augsto pārstāvi katrā ES pārstāvniecībā trešās valstīs, ar 

kurām tiek īstenotas partnerattiecības, iecelt profesionālu kultūras darbinieku (kā, 

piemēram, ES un Ķīnas delegācijā) un nodrošināt apmācību EĀDD personālam 

ārpolitikas kultūras dimensijā; 

15. mudina pastiprināt kultūras iestāžu un pilsoniskās sabiedrības sadarbību un pilsētu 

partnerības un izveidot Eiropas „radošos centrus” trešās valstīs; 

16. prasa īstenot saskanīgāku stratēģiju pasaules mantojuma aizsardzībai un veicināšanai un 

pastiprinātu starptautisko sadarbību konflikta zonās, ciešāk sadarbojoties ar Starptautisko 

Zilā vairoga komiteju (ICBS); 

17. ieteic Komisijai kopā ar dalībvalstu kultūras institūtiem proaktīvi sadarboties ar kultūras 

tīklā balstītajām Eiropas Savienības dalībvalstu kultūras institūtu (EUNIC) kopām 

sadarbībā ar vietējām iestādēm, kultūras darbiniekiem un pilsonisko sabiedrību; 

18. norāda, ka kultūras projekti un kultūras diplomātijas iniciatīvas ir jāuzrauga un jāizvērtē, 
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lai pārliecinātos par līdzekļu lietderīgu izlietojumu un novērtētu iniciatīvu kvalitāti un 

ietekmi; 

19. uzsver, ka ir jāapkopo statistikas dati par kultūru un kultūras nozarēm, lai dotu 

ieguldījumu diskusijā par kultūras politiku un vēl vairāk uzsvērtu kultūras un radošo 

nozaru ekonomisko potenciālu un ietekmi uz sociālo labklājību; 

20. uzsver kultūras lomu demokratizācijas veicināšanā, miera veidošanā un cilvēktiesību 

ievērošanā; uzsver ES apņemšanos atbalstīt māksliniecisko brīvību un kultūras izteiksmes 

brīvību pret cenzūru un mākslinieku, pētnieku, žurnālistu un pilsoniskās sabiedrības 

organizāciju vajāšanu; mudina noteikt ar kultūras dimensiju saistītās prioritātes Eiropas 

Demokrātijas un cilvēktiesību instrumentā (EIDHR); 

21. vērš uzmanību uz to, ka svarīga nozīme ir „Deklarācijai par pilsoniskuma un kopēju 

brīvības, iecietības un nediskriminācijas vērtību sekmēšanu ar izglītības palīdzību”, kuru 

pieņēma 2015. gada martā Parīzē un kurā uzsvērta nepieciešamība veicināt aktīvu 

starpkultūru dialogu, globālu solidaritāti un savstarpēju cieņu; 

ES un ANO sadarbība un pārvaldība 

22. atzinīgi vērtē konsolidēto sadarbību starp ES un UNESCO, kuras pamatā ir 2003. gada 

Finanšu un administratīvā pamatnolīguma starp Eiropas Savienību un ANO (FAFA) 

pieņemšana, UNESCO un ES 2012. gada Saprašanās memorands un ES līdzdalība ANO 

Ģenerālajā asamblejā pēc ANO Ģenerālās asamblejas rezolūcijas, ko pieņēma 2011. gadā; 

tomēr aicina, lai ES būtu efektīvāk pārstāvēta ANO, jo īpaši kultūras, izglītības, 

pilsoniskuma un bērnu un jauniešu tiesību jomā un saskaņā ar Lisabonas līgumu; uzsver, 

ka patiesu ES un ANO stratēģisko partnerību varētu panākt, ja ANO aģentūru valdēs 

kultūras, izglītības, pilsoniskuma un bērnu un jauniešu tiesību jomā darbotos ES pārstāvji 

ar balsstiesībām, kā arī īstenojot kopīgu darbību ar UNESCO — un ar UNICEF, UNDP, 

UNHRC, UNRWA un UNWOMAN — finanšu sadarbības un kopīgas projektu pārvaldības 

veidā, par to vienojoties ar saņēmējām partnervalstīm; 

23. uzsver to, ka, lai nostiprinātu ES un UNESCO sadarbību, ir nepieciešams vairāk par 

finanšu palīdzību un kopīgu projektu pārvaldību, uzlabojot ilgtermiņa partnerību izglītības 

un kultūras jomā; tāpēc aicina izveidot augsta līmeņa gadskārtēju stratēģisko dialogu 

attiecībā uz kopīgu uzdevumu risināšanu ilgtspējīgākā veidā; 

24. uzsver to, ka kultūra ir svarīgs virzītājspēks ilgtspējīgu sabiedrību veidošanā, un aicina 

iestrādāt kultūras aspektu ANO ilgtspējīgas attīstības programmā laikposmam pēc 

2015. gada un līdz ar to — ilgtspējīgas attīstības mērķos (IAM), kuri jāsasniedz līdz 

2030. gadam, jo kultūra spēcīgi ietekmē ekonomisko attīstību, sociālo iekļautību, vides 

ilgtspēju, mieru un drošību; 

25. atzīst, ka kultūras mantojums parāda kultūras izpausmju daudzveidību un tādēļ tam ir 

nozīmīga loma Savienības ārējās attiecībās; aicina pieņemt saskaņotus tiesību aktus un 

starptautiskus nolīgumus, lai ciešā sadarbībā ar UNESCO aizsargātu kultūras mantojumu 

un apkarotu kultūras priekšmetu nelikumīgu tirdzniecību; 

26. uzsver kultūras un radošo nozaru ietekmi uz vietējo un reģionālo attīstību un prasa 

turpināt ES un UNESCO ekspertu atbalsta mehānismu projektus un tos paplašināt, kā arī 
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uzskatīt UNESCO „Kultūras attīstībai rādītājus” par metodoloģisku atsauces materiālu, lai 

izvērtētu kultūras daudzdimensiālo lomu attīstības procesos; 

27. uzsver, ka kultūras tūrisms veicina cilvēku savstarpējo saziņu visā pasaulē, un atzinīgi 

vērtē kopīgos centienus nostiprināt UNESCO mantojuma tūrismu sadarbībā ar Eiropas 

Savienību; minētais tūrisma veids stimulē ieguldījumus kultūras nozarē un ilgtspējīgā un 

kvalitatīvā veidā palīdz veicināt kultūras izpausmju daudzveidību; 

28. uzsver, ka ir jālikvidē šķēršļi mākslinieku un kultūras profesionāļu mobilitātei un tā 

jāuzlabo, piemērojot dažādus atvieglojumu režīmus, piemēram, vīzu izglītības un kultūras 

mērķiem, lai veicinātu kultūras apmaiņu, pētījumu projektus, mākslinieku radošos namus 

un stipendijas radošajiem darbiniekiem un skatuves māksliniekiem, saskaņā ar 16. punktu 

UNESCO 2005. gada Konvencijā par kultūras izpausmju daudzveidības aizsardzību un 

veicināšanu, kuru parakstījusi arī ES; 

29. ieteic nodrošināt ES un ANO sadarbību saistībā ar programmām „Izglītība ārkārtas 

situācijās“ humanitāru krīžu, bruņotu konfliktu un dabas katastrofu gadījumā, turpinot 

atbalstīt tādas programmas kā UNICEF „Izglītība ārkārtas situācijās un pārejas pasākumi 

pēc krīzes“, UNHCR kvalitātes izglītības programma bēgļu nometnēs un UNRWA 

izglītības darbs; 

Juridiskie instrumenti  

30. atgādina, ka ES ir ratificējusi UNESCO 2005. gada Konvenciju par kultūras izpausmju 

daudzveidības aizsardzību un veicināšanu, un aicina tās dalībvalstis, kuras to vēl nav 

izdarījušas, ratificēt UNESCO 1970. gada Konvenciju par pasākumiem kultūras vērtību 

nelikumīgas ievešanas, izvešanas un īpašumtiesību nodošanas aizliegšanai un novēršanai 

un UNIDROIT 1995. gada Konvenciju par zagtiem vai nelegāli izvestiem kultūras 

priekšmetiem, kuras ir nozīmīgi instrumenti pasaules kultūras mantojuma un kultūras 

daudzveidības aizsardzības stiprināšanai, kā arī 1954. gada Konvenciju par kultūras 

mantojuma aizsardzību bruņota konflikta gadījumā un tās divus protokolus, UNESCO 

2001. gada Konvenciju par zemūdens kultūras mantojuma aizsardzību un UNESCO 

2003. gada Konvenciju par nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanu; aicina saskaņot 

tiesību aktus un noslēgt starptautisku nolīgumu attiecībā uz kultūras mantojumu un 

nelegālu tirdzniecību; 

31. aicina uzlabot komunikācijas stratēģijas kultūras sadarbības veidošanā, izmantojot un 

attīstot digitālos resursus, piemēram, tīklā balstītas daudzvalodu informācijas platformas 

un tiešsaistes izglītības resursus, lai veicinātu pieejamību, izplatītu informāciju vietējās 

valodās un veicinātu apmaiņu un sakaru veidošanu starp māksliniekiem, kultūras 

profesionāļiem un pilsoniskās sabiedrības organizācijām; 

32. uzsver kultūras mantojuma simbolisko nozīmi, kas šobrīd, kad kultūras mantojums ir 

kļuvis par politisku mērķi, kā to parādīja nesenā kultūrvēsturisku vietu iznīcināšana Sīrijā 

un Irākā, padara tā aizsardzību — izmantojot labāku koordināciju un sabiedrības 

informētību — par sevišķi svarīgu; 

33. šajā saistībā aicina pastiprināt centienus, lai sadarbībā ar UNESCO un citām ANO 

dalībvalstīm apturētu pasaules kultūras mantojuma izpostīšanu. 
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