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SUGGESTIES 

De Commissie cultuur en onderwijs verzoekt de ten principale bevoegde Commissie 

buitenlandse zaken onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te nemen: 

De culturele dimensie van het buitenlands beleid van de EU 

1. onderstreept dat cultuur, als het gaat om de externe betrekkingen van de EU, samen met 

de interculturele en interreligieuze dialoog een krachtig instrument vormt ter bevordering 

van cohesie, vrede, veiligheid en de politieke dialoog met derde landen, waarmee 

contacten van mens tot mens, de participatieve dialoog met culturele actoren uit diverse 

sectoren en empowerment van burgers en het maatschappelijk middenveld worden 

gestimuleerd; benadrukt tevens dat cultuur in de allereerste plaats een doel op zich is en 

als zodanig moet worden ondersteund; 

2. wijst erop dat cultureel beleid wordt gebaseerd op de fundamentele waarden van de EU, 

wederzijds begrip, samenwerking en het concept van cultureel wereldburgerschap, en 

daarom op consistente en strategische wijze als een instrument ter bevordering van de 

Europese fundamentele rechten en waarden moet worden geïntegreerd in het extern 

optreden van de EU, met inbegrip van haar nabuurschapsbeleid, hierbij ten volle rekening 

houdend met andere culturen en waarden; 

3. verzoekt de Europese Dienst voor extern optreden (EDEO) en de Commissie, en dan met 

name haar directoraat-generaal (DG) Onderwijs en Cultuur en DG Internationale 

Samenwerking en Ontwikkeling, om cultuur een meer strategische rol te laten spelen in de 

betrekkingen van de EU met derde landen; 

4. roept op tot een meer geïntegreerde benadering en vruchtbare samenwerking tussen de 

Commissie, de EDEO, het Parlement en de VN op het gebied van onder andere de 

bevordering van cultuur, de instandhouding van bedreigd cultureel erfgoed, de strijd tegen 

de illegale handel in cultuurgoederen (ook binnen de EU), conflictpreventie, 

verzoeningsprocessen, vredesopbouw, beperking van de nasleep van conflicten, 

mechanismen voor snelle verlichting in crisissituaties, de ontwikkeling van de creatieve 

sectoren, de mobiliteit van beoefenaars van culturele beroepen, culturele goederen en 

diensten, onderwijs en ontwikkeling, uitwisselingsprogramma's voor studenten, 

capaciteitsopbouw, onderwijs en scholing in noodsituaties, en de toegankelijkheid van 

cultuur en onderwijs; 

5. benadrukt de behoefte aan culturele uitwisselingen en forums die gericht zijn op 

wederzijds begrip, bilaterale samenwerking en multilaterale samenwerking, en de 

noodzaak tot de versterking van de gemeenschappelijke universele waarden; wijst in dit 

verband op de projecten van de EDEO en het DG Onderwijs en Cultuur van de 

Commissie met betrekking tot culturele diplomatie en verzoekt niet alleen om een 

gezamenlijke mededeling ter bevordering van wederzijds leren en begrip – waarin 

rekening wordt gehouden met de door de lidstaten ondersteunde programma's – maar ook 

om de ontwikkeling van netwerken van culturele organisaties en ngo's; 
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6. wijst erop dat onderwijs en scholing een rol moeten spelen in noodsituaties die door 

conflicten zijn veroorzaakt en bijgevolg onder de noemer "activiteiten op het gebied van 

opvang, ondersteuning en empowerment" moeten worden geschaard; 

7. onderstreept het belang van culturele diplomatie en wijst erop dat een gemeenschappelijk 

Europees buitenlands cultureel beleid de EU veel meer voor het voetlicht zal brengen bij 

internationale organisaties zoals de VN; vraagt de Commissie daarom een apart hoofdstuk 

aan culturele diplomatie te wijden in het gemeenschappelijk buitenlands en 

veiligheidsbeleid van de EU dat voor de top van de Raad van Europa van juni 2016 wordt 

opgesteld; 

8. merkt op dat onderwijs van belang is voor menselijke, sociale en economische 

ontwikkeling en essentieel is voor het bereiken van de kerndoelstellingen van het 

buitenlands beleid van de EU, zoals vredesopbouw en internationale stabiliteit, duurzame 

ontwikkeling, interculturele dialoog en armoedebestrijding, zowel op EU-niveau als op 

internationaal niveau; onderstreept het belang van doeltreffende samenwerking tussen de 

EU en de VN op het gebied van ondersteuning van het internationale initiatief Education 

for All, verbetering van de toegang tot en de kwaliteit van het onderwijs, en versterking 

van de onderwijssystemen overal ter wereld; 

9. erkent dat cultuur de kern vormt van menselijke ontwikkeling en in belangrijke mate 

bijdraagt tot de opbouw van de samenleving en tot de bevordering van democratie, sociale 

inclusie, mensenrechten en fundamentele vrijheden; verzoekt de EU om, in 

overeenstemming met haar bevoegdheden en verantwoordelijkheden, culturele diversiteit 

en de bevordering van mensenrechten centraal te stellen in haar internationale 

betrekkingen en in het bijzonder in gemeenschappelijk Europees beleid inzake 

ontwikkelingssamenwerking, en ervoor te zorgen dat iedereen die beweert dat zijn 

culturele rechten zijn geschonden, daadwerkelijk beroep kan instellen; 

10. benadrukt dat interculturaliteit en wederzijds begrip bepalend zijn voor succesvol 

ontwikkelingsbeleid; wenst daarom dat de EU en de lidstaten streven naar beleid op het 

gebied van ontwikkelingssamenwerking en bewustmaking waarin de culturele dimensie is 

geïntegreerd; 

11. spoort de EU en de lidstaten aan tot de bevordering van gemeenschappelijke belangen met 

derde landen, dit door middel van een partnerschap dat stoelt op gelijkheid en waarmee 

wederzijdse uitwisseling en interculturele samenwerking wordt beoogt; adviseert er 

naartoe te werken dat cultuur een dynamische rol gaat spelen op het internationale toneel 

en als een "zachte kracht" ten goede zal komen aan de betrekkingen van de EU en haar 

lidstaten met de rest van de wereld; 

12. wijst erop dat nauwere samenwerking tussen de lidstaten onderling, en dan vooral in de 

vorm van betere coördinatie tussen cultuurattachés in EU-delegaties en 

vertegenwoordigingen van de lidstaten en in de vorm van de bundeling van middelen in 

derde landen door culturele instanties uit de lidstaten, ervoor kan zorgen dat culturele 

diplomatie meer effect sorteert; 

13. is in dit verband ingenomen met de voorbereidende actie over "Cultuur in de externe 

betrekkingen van de Europese Unie", die van groot belang is voor de versterking van de 

strategische rol van cultuur ten aanzien van de menselijke, sociale en economische 
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ontwikkeling, welke bijdraagt tot de verwezenlijking van de doelstellingen van het extern 

beleid; 

14. verzoekt de vicevoorzitter/hoge vertegenwoordiger voor alle EU-vertegenwoordigingen in 

derde landen (zoals in de delegatie EU-China) een cultuurspecialist te benoemen en 

EDEO-medewerkers beschikbaar te stellen die geschoold zijn op het gebied van de 

culturele dimensie van extern beleid; 

15. is voorstander van nauwere samenwerking tussen culturele instanties en het 

maatschappelijk middenveld, partnerschappen tussen steden en "creatieve hubs" in derde 

landen; 

16. roept op tot een meer coherente strategie voor de bescherming en de bevordering van 

werelderfgoed en tot intensievere internationale samenwerking in conflictgebieden, 

waarbij ook nauwer wordt samengewerkt met het Internationaal Blauwe Schild Comité 

(IBSC); 

17. roept de Commissie op samen met lokale culturele instanties in de lidstaten, 

cultuurbeoefenaars en het maatschappelijk middenveld een proactieve samenwerking aan 

te gaan met de culturele netwerken van de nationale instituten voor cultuur van de 

Europese Unie (EUNIC); 

18. is van mening dat toezicht op en evaluatie van initiatieven met betrekking tot culturele 

projecten en culturele diplomatie noodzakelijk is om te waarborgen dat financiële 

middelen goed worden besteed en dat de aard en het effect van de initiatieven worden 

geverifieerd; 

19. beklemtoont dat het belangrijk is om statistische gegevens over cultuur en culturele 

sectoren te verzamelen, omdat daarmee niet alleen een bijdrage kan worden geleverd aan 

het debat over cultureel beleid, maar ook het economisch potentieel van culturele en 

creatieve sectoren en hun effect op sociaal welzijn meer onder de aandacht kan worden 

gebracht; 

20. benadrukt dat cultuur kan bijdragen tot de bevordering van democratisering, 

vredesopbouw en de eerbiediging van de mensenrechten; wijst op de toezegging van de 

EU om artistieke vrijheid en vrijheid van cultuuruiting te steunen en daarmee kunstenaars, 

onderzoekers, journalisten en organisaties uit het maatschappelijk middenveld te 

beschermen tegen censuur en intimidatie; dringt aan op het vaststellen van prioriteiten die 

verband houden met de culturele dimensie van het Europees instrument voor democratie 

en mensenrechten (EIDHR); 

21. onderstreept het belang van de "Verklaring over de bevordering van burgerschap en de 

gemeenschappelijke waarden van vrijheid, tolerantie en non-discriminatie door middel 

van onderwijs", die in maart 2015 in Parijs werd aangenomen en waarin wordt benadrukt 

dat de actieve dialoog tussen culturen, de internationale solidariteit en het wederzijds 

respect moeten worden gestimuleerd; 
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Governance en samenwerking tussen de EU en de VN 

22. is ingenomen met de hechte samenwerking tussen de EU en de Unesco, die berust op de 

goedkeuring van de Financiële en Administratieve Kaderovereenkomst (FAFA) tussen de 

Europese Unie en de Verenigde Naties van 2003, op het memorandum van 

overeenstemming tussen de Unesco en de EU van 2012 en op de deelname van de EU aan 

de Algemene Vergadering van de VN naar aanleiding van de resolutie van 2011 van de 

Algemene Vergadering van de Verenigde Naties; dringt echter aan op een meer 

doeltreffende vertegenwoordiging van de EU binnen de VN, in het bijzonder op het 

gebied van cultuur, onderwijs, burgerschap, kinder- en jongerenrechten en 

overeenkomstig het Verdrag van Lissabon; onderstreept dat de EU en de VN een 

daadwerkelijk strategisch partnerschap tot stand kunnen brengen door EU-

vertegenwoordigers met stemrecht in de raden van bestuur van de VN-agentschappen op 

het gebied van cultuur, onderwijs, burgerschap, en kinder- en jongerenrechten te laten 

plaatsnemen en door samen met de Unesco – en samen met Unicef, UNDP, UNHCR, 

UNRWA en UNWOMAN – stappen te ondernemen om, met instemming van de 

begunstigde partnerlanden, tot financiële samenwerking en gemeenschappelijk 

projectbeheer te komen; 

23. benadrukt dat financiële samenwerking en gezamenlijk projectbeheer alleen niet volstaan 

om de samenwerking tussen de EU en de Unesco te versterken, maar dat de 

partnerschappen op onderwijs- en cultuurgebied op de lange termijn ook moeten worden 

verbeterd; verzoekt derhalve om een jaarlijkse, kwalitatief hoogwaardige strategische 

dialoog die erop gericht is gemeenschappelijke uitdagingen op duurzamere wijze aan te 

pakken; 

24. wijst erop dat cultuur een essentiële factor is voor het opbouwen van duurzame 

samenlevingen en wenst dat de culturele dimensie wordt geïntegreerd in de VN-Agenda 

inzake duurzame ontwikkeling voor de periode na 2015, en daarmee in de doelstellingen 

inzake duurzame ontwikkeling voor 2030, aangezien cultuur een grote invloed heeft op 

economische ontwikkeling, sociale inclusie, milieuduurzaamheid, vrede en veiligheid; 

25. erkent dat cultureel erfgoed de diversiteit van cultuuruitingen weerspiegelt en daarom van 

groot belang is voor de externe betrekkingen van de Unie; verzoekt om geharmoniseerde 

wetgeving en internationale overeenkomsten, dit met het oog op de bescherming van 

cultureel erfgoed en de bestrijding van de illegale handel in cultuurgoederen in nauwe 

samenwerking met de Unesco; 

26. onderstreept dat culturele en creatieve sectoren van belang zijn voor lokale en regionale 

ontwikkeling; verzoekt in dit verband om de voortzetting en de uitbreiding van de 

projecten van de EU en de Unesco inzake expertisefaciliteiten en stelt voor om de 

Unesco-indicatoren inzake cultuur voor ontwikkeling in te stellen als een methodologisch 

referentiekader voor het beoordelen van de multidimensionale rol van cultuur in 

ontwikkelingsprocessen; 

27. wijst erop dat cultureel toerisme bevorderlijk is voor het leggen van wereldwijde 

contacten van persoon tot persoon en is voorstander van gezamenlijke inspanningen ter 

versterking van de positie van het Unesco-erfgoedtoerisme, omdat daarmee een impuls 

wordt gegeven aan de culturele sector en op duurzame en kwalitatief hoogwaardige wijze 

wordt bijgedragen tot de bevordering van de diversiteit van cultuuruitingen; 
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28. beklemtoont dat de belemmeringen waarmee kunstenaars en cultuurbeoefenaars te maken 

hebben, moeten worden weggenomen en dat hun mobiliteit moet worden verbeterd door 

middel van diverse voorkeursbehandelingen, zoals het verstrekken van visa voor cultuur- 

en onderwijsdoeleinden en het bevorderen van culturele uitwisselingen, 

onderzoeksprojecten, kunstenaarsresidenties en beurzen voor scheppende en uitvoerende 

kunstenaars, dit in overeenstemming met artikel 16 van het Unesco-Verdrag van 2005 

betreffende de bescherming en de bevordering van de diversiteit van cultuuruitingen, dat 

onder meer door de EU is ondertekend; 

29. is stellig van mening dat de EU en de VN in het geval van humanitaire crises, gewapende 

conflicten en natuurrampen moeten samenwerken als het gaat om het onderwijs dat in het 

kader van noodhulpprogramma's wordt aangeboden, voornamelijk door ondersteuning te 

blijven bieden aan programma's zoals het Unicef-programma voor onderwijs in 

noodsituaties en in overgangsperioden na een crisis, het UNHCR-programma voor 

kwaliteitsonderwijs in vluchtelingenkampen en de UNRWA-werkzaamheden op 

onderwijsgebied; 

Rechtsinstrumenten 

30. brengt in herinnering dat de EU het Unesco-Verdrag van 2005 betreffende de 

bescherming en de bevordering van de diversiteit van cultuuruitingen heeft geratificeerd 

en verzoekt de lidstaten, voor zover ze dat nog niet hebben gedaan, de volgende verdragen 

te ratificeren: het Unesco-Verdrag van 1970 inzake de middelen om de onrechtmatige 

invoer, uitvoer of eigendomsoverdracht van culturele goederen te verbieden en te 

verhinderen, het Unidroit-Verdrag van 1995 inzake gestolen of onrechtmatig uitgevoerde 

cultuurgoederen (beiden essentiële rechtsinstrumenten voor een krachtiger bescherming 

van het mondiale culturele erfgoed en culturele diversiteit), het Unesco-Verdrag van 1954 

inzake de bescherming van culturele goederen in geval van een gewapend conflict en de 

twee protocollen erbij, het Unesco-Verdrag van 2001 inzake de bescherming van cultureel 

erfgoed onder water en het Unesco-Verdrag van 2003 inzake de bescherming van het 

immaterieel cultureel erfgoed; verzoekt om geharmoniseerde wetgeving en een 

internationale overeenkomst inzake cultureel erfgoed en de illegale handel in 

cultuurgoederen; 

31. dringt erop aan om bij de ontwikkeling van culturele samenwerking gebruik te maken van 

betere communicatiestrategieën en hiertoe digitale middelen in te zetten en te 

ontwikkelen, zoals internetplatforms met meertalige informatie en online 

onderwijsmateriaal, met als doel de toegankelijkheid te verbeteren, informatie te 

verspreiden in lokale talen en te stimuleren tot uitwisselingen en netwerkvorming tussen 

kunstenaars, cultuurbeoefenaars en organisaties uit het maatschappelijk middenveld; 

32. wijst er nadrukkelijk op dat cultureel erfgoed van symbolisch belang is en daarom niet 

meer zonder de bescherming van betere coördinatie en bewustwording kan nu het, zoals 

blijkt uit de recente vernietiging van plaatsen van cultureel belang in Syrië en Irak, een 

politiek doelwit is geworden; 

33. roept in dit verband op tot intensivering van de inspanningen om, in samenwerking met de 

Unesco en de andere VN-lidstaten, de vernietiging van cultureel werelderfgoed een halt 

toe te roepen. 
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