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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: 

1. benadrukt dat cultuur in het externe beleid van de EU een belangrijke rol speelt bij het 

bevorderen van dialoog, wederzijds begrip en wederzijds leren; herinnert eraan dat er 

moet worden gezorgd voor samenhang tussen het interne en het externe beleid van de EU; 

benadrukt dat gericht cultuur- en onderwijsbeleid belangrijke doelstellingen van het 

buitenlands en veiligheidsbeleid van de EU kan ondersteunen en kan bijdragen tot het 

versterken van de democratie, de rechtsstaat en de bescherming van de mensenrechten, 

overeenkomstig de beginselen van artikel 21 van het Verdrag betreffende de Europese 

Unie; herinnert eraan dat interculturele en interreligieuze dialoog een rol speelt bij de 

bestrijding van extremisme, radicalisering en marginalisering door intergouvernementele 

samenwerking, in nauwe samenwerking met lokale partners, het maatschappelijk 

middenveld en ngo's op het gebied van cultuur, als instrument voor vredesopbouw, 

conflictpreventie en conflictoplossing; verzoekt de Commissie culturele diplomatie en 

interculturele dialoog te integreren in alle EU-instrumenten voor buitenlandse 

betrekkingen en in de ontwikkelingsagenda van de EU; 

2. wijst nogmaals op 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 is aangenomen en waarin wordt benadrukt dat 

actieve dialoog tussen culturen, wereldwijde solidariteit en wederzijds respect moeten 

worden gestimuleerd; 

3. onderstreept het belang van onderwijs in humanitaire noodsituaties en vraagt de EU 4 % 

van haar humanitaire hulp te reserveren voor onderwijs; benadrukt voorts dat onderwijs 

een essentiële rol speelt bij het bevorderen van burgerzin en interculturele vaardigheden, 

het creëren van betere economische vooruitzichten en het verbeteren van de 

volksgezondheid; 

4. betreurt het dat in het jaarverslag 2014 over het gemeenschappelijk buitenlands en 

veiligheidsbeleid niets staat over culturele diplomatie, en onderstreept dat de lidstaten de 

aanzet moeten geven voor een strategische benadering van cultuur en interculturele en 

interreligieuze dialoog, die tot uiting moet komen in de externe betrekkingen van de EU, 

onder meer door de vaststelling van een Europese strategie voor culturele diplomatie; 

onderstreept voorts dat culturele diplomatie, culturele samenwerking en uitwisselingen op 

het gebied van onderwijs en cultuur een belangrijke rol spelen bij het versterken van een 

gemeenschappelijke kern van universele waarden; stelt voor dat in de toekomstige 

mededeling van de Commissie over culturele diplomatie een dergelijk strategisch kader 

voor internationale culturele samenwerking wordt voorgesteld, dat op lange termijn de 

nodige steun kan verlenen voor openbare en particuliere culturele actoren; 

5. vraagt de Commissie rekening te houden met de voornaamste boodschappen en de twaalf 

aanbevelingen van de voorbereidende actie over "Cultuur in de externe betrekkingen van 

de EU", die in 2014 is afgerond, en deze op te nemen in de nieuwe strategie voor culturele 

diplomatie en in de algehele EU-strategie voor het buitenlands en veiligheidsbeleid; 
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6. moedigt de Commissie en de lidstaten aan om meer samen te werken en meer 

partnerschappen aan te gaan op het gebied van cultuur-, onderwijs-, audiovisueel, jeugd- 

en sportbeleid; benadrukt dat er op deze gebieden best practices moeten worden 

uitgewisseld met de strategische partners van de EU; 

7. herinnert eraan dat culturele diplomatie uitwisselingen en samenwerking moet bevorderen 

met lokale en grassrootsorganisaties en het maatschappelijk middenveld uit zowel de EU-

lidstaten als derde landen, teneinde de fundamentele waarden van de EU te promoten en 

uitdagingen aan te pakken zoals de migratiecrisis, de opkomst van extremisme en 

vreemdelingenhaat, de vernieling van cultureel erfgoed en bedreigingen voor de vrijheid 

van meningsuiting en de creatieve vrijheid; 

8. is verheugd over het werk dat het directoraat-generaal Onderwijs en cultuur (DG EAC) 

van de Commissie heeft verzet om de betrekkingen op het gebied van cultuur en 

onderwijs uit te breiden naar derde landen zoals China, Korea en India; steunt de 

samenwerking tussen DG EAC en de Europese dienst voor extern optreden (EDEO), 

waarmee gehoor wordt gegeven aan de aanbevelingen van de voorbereidende actie over 

"Cultuur in de externe betrekkingen van de EU", alsook de benoeming van een cultureel 

attaché bij de EU-vertegenwoordiging in China; 

9. is van mening dat de EU bij het bevorderen van fundamentele waarden, interculturele 

dialoog en culturele verscheidenheid op internationaal niveau elke onmenselijke en 

onterende behandeling en alle mensenrechtenschendingen scherp moet veroordelen om de 

volledige eerbiediging van de Universele Verklaring van de rechten van de mens concreet 

te bevorderen; 

10. vraagt de EU-instellingen en de EU-leiders culturele en wetenschappelijke diplomatie op 

te nemen in de toekomstige algehele strategie voor de Europese Unie; 

11. is ingenomen met het vernieuwde Europese nabuurschapsbeleid (ENB) en dringt aan op 

een grotere zichtbaarheid van cultuur, onderwijs, sport en jeugd in het beleid ten aanzien 

van toetredingslanden en kandidaat-lidstaten, alsook in de bilaterale en regionale 

samenwerkingsprogramma's in het kader van het ENB, met initiatieven zoals het Europees 

nabuurschapsinstrument (ENI), en met name de doelstelling "contacten van mens tot 

mens", met als doel meer burgers bij activiteiten op het gebied van cultuur en onderwijs te 

betrekken en een veerkrachtig maatschappelijk middenveld op te bouwen; merkt op dat 

deze programma's op een brede definitie van maatschappelijk middenveld moeten zijn 

gebaseerd en een ruime waaier aan actoren en openbaar gemotiveerde activiteiten moeten 

steunen; is ingenomen met de voorbereidende actie over "Cultuur in de externe 

betrekkingen van de EU" en de follow-up daarvan, die een belangrijke basis vormen om 

cultuur een grotere rol te geven als strategische factor voor menselijke, sociale en 

economische ontwikkeling, die doelstellingen van het externe beleid helpt verwezenlijken; 

12. vraagt de EU nauwer met de VN samen te werken teneinde cultuur en onderwijs 

uitdrukkelijker op te nemen in de VN-agenda voor duurzame ontwikkeling voor de 

periode na 2015, en met name in de duurzame-ontwikkelingsdoelstellingen; 

13. steunt de huidige inspanningen van de Commissie om wetenschap en onderzoek een 

grotere rol te geven als instrumenten van "soft power" in de externe betrekkingen van de 

EU; benadrukt hoe wetenschappelijke uitwisselingen kunnen helpen om coalities tot stand 
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te brengen en conflicten op te lossen, met name in de betrekkingen met de buurlanden van 

de EU; 

14. is ingenomen met het memorandum van overeenstemming tussen de EU en de Unesco en 

de daaruit resulterende nauwere samenwerking tussen beide partijen; is van mening dat 

financiële steun en gezamenlijk projectbeheer alleen niet volstaan om de samenwerking te 

versterken, en dat op de lange termijn ook de partnerschappen op onderwijs- en 

cultuurgebied moeten worden versterkt; vraagt daarom dat er jaarlijks strategisch overleg 

op hoog niveau wordt gevoerd teneinde gemeenschappelijke uitdagingen op duurzamere 

wijze aan te pakken; 

15. verzoekt de EU en de lidstaten steun te verlenen aan internationale inspanningen voor het 

opzetten van een snellereactiemechanisme voor de bescherming – in samenwerking met 

de Unesco – van cultureel erfgoed, dat een ideologisch doelwit is geworden bij 

gewapende conflicten; pleit voor een meer samenhangende strategie bij de bestrijding van 

de illegale handel in cultuurobjecten en bij de bescherming van werelderfgoed door meer 

internationale samenwerking in conflictgebieden, in nauwe samenwerking met het 

Internationaal Blauwe Schild Comité (ICBS); vraagt de lidstaten voorts om, in 

samenwerking met de EU, het nodige te doen om cultuurerfgoed te bevorderen en te 

beschermen tegen gerichte vernieling en plundering, met name in het Midden-Oosten en 

Noord-Afrika; 

16. herinnert eraan dat de Unesco in juni van vorig jaar met het intergouvernementele 

initiatief "Unite4Heritage" is gestart en heeft gevraagd dat er blauwhelmen voor cultuur 

worden ingezet voor dringende preventie-, beschermings- en restauratieopdrachten in 

verband met bedreigd of beschadigd cultureel erfgoed en cultuurgoederen; herinnert in dit 

verband aan met memorandum van overeenstemming dat de Italiaanse regering en de 

Unesco op 16 februari 2016 hebben ondertekend; moedigt de overige lidstaten aan om het 

Italiaanse voorbeeld te volgen en het memorandum van overeenstemming te gebruiken als 

model voor verdere bilaterale overeenkomsten tussen de regeringen van de lidstaten en de 

Unesco; moedigt de Commissie aan om dit initiatief te promoten in het kader van de 

Verenigde Naties en daarbij als woordvoerder van de Europese Unie op te treden; 

17. neemt nota van de resultaten van een recente studie van het Europees Parlement over 

Europese culturele instellingen in het buitenland, en met name de reeks richtsnoeren voor 

het effectief bundelen en delen van middelen tussen culturele instellingen en de EU-

instellingen met als doel Europese acties in het buitenland – met name op het gebied van 

democratie, mensenrechten en vredesopbouw – meer zichtbaarheid te geven, het lokale 

maatschappelijke middenveld te empoweren en de dialoog met derde landen te 

intensiveren; vraagt de EU daarom actieve samenwerking tussen de nationale instituten 

voor cultuur van de Europese Unie (EUNIC) en de EU-delegaties in het buitenland aan te 

moedigen; benadrukt dat de culturele diversiteit van Europa als sterk punt in het externe 

optreden van de EU moet worden gebruikt en beveelt aan dat de lidstaten hun culturele 

instellingen aanmoedigen om intensiever deel te nemen aan de culturele diplomatie van de 

EU; 

18. erkent het belang van de culturele en creatieve sector bij het stimuleren van groei en 

duurzame economische ontwikkeling, en pleit voor verdere steun aan de creatieve sector – 

met inbegrip van sociale ondernemingen zoals coöperaties – in de EU en in derde landen, 
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bijvoorbeeld via het proefproject ter ondersteuning van netwerken van jonge, creatieve 

ondernemers in de EU en in derde landen, dat in 2016 van start zal gaan; beklemtoont dat 

er statistische gegevens over cultuur en de culturele sector moeten worden verzameld om 

een bijdrage te leveren aan het debat over het cultuurbeleid en om het economische 

potentieel van de culturele en creatieve sector en het effect daarvan op het sociale welzijn 

meer onder de aandacht te brengen; vraagt dat het expertisefaciliteitproject van de EU en 

de Unesco wordt voortgezet; 

19. is verheugd over het werk dat de Commissie heeft verricht en over de mededeling over 

culturele diplomatie, die in 2016 zal worden gepubliceerd; 

20. wijst erop hoe belangrijk coherente en wederzijds aanvullende samenwerking in verband 

met de "kennisdriehoek" is om de doelstellingen van het buitenlands en veiligheidsbeleid 

van de EU te verwezenlijken, met name met betrekking tot maatregelen om de openbare 

veiligheid te verbeteren, wat nuttig is om innovatieve oplossingen te helpen vinden voor 

mondiale problemen en de uitdagingen waarmee afzonderlijke staten worden 

geconfronteerd, en om het concurrentievermogen van de EU te helpen vergroten; 

21. merkt op dat informeel leren, sport, jeugdwerk en vrijwilligerswerk een belangrijke en 

waardevolle rol kunnen spelen bij het ondersteunen van internationale doelstellingen, in 

het bijzonder de duurzame-ontwikkelingsdoelstellingen, bij het intensiveren van 

interculturele uitwisselingen en contacten van mens tot mens en bij het promoten van 

universele waarden, wereldburgerschap en vrede, met name in oorlogsgebieden; wijst in 

dit verband op het potentieel van sport als manier om verzoening, wederzijds begrip, 

wederkerigheid, vertrouwen en samenwerking in de hand te werken, met name na een 

conflict; benadrukt dat sport effectieve culturele betrekkingen kan helpen ontwikkelen; 

kijkt uit naar het jaarboek 2016 van de EUNIC over dit onderwerp en de conclusies 

daarvan; 

22. vestigt de aandacht op de doorslaggevende rol die de instellingen kunnen spelen bij het 

bevorderen van fair play en het bestrijden van doping, wedstrijdvervalsing en alle soorten 

illegale activiteiten in de sport, zowel binnen als buiten Europa, teneinde bij alle 

sportactiviteiten eerlijkheid en gezonde competitie te bevorderen; 

23. moedigt de EDEO en de EU-delegatie aan om te onderzoeken welke mogelijkheden ICT 

biedt om culturele diplomatie en culturele betrekkingen relevanter te maken in het digitale 

tijdperk; 

24. moedigt de deelname van in aanmerking komende derde landen aan de voornaamste EU-

programma's op het gebied van onderwijs, cultuur, burgerschap en wetenschappelijk 

onderzoek, zoals Erasmus+, Creatief Europa, Europa voor de burger en Horizon 2020, 

aan; steunt alle acties die jongeren in staat stellen in contact te komen met derde landen en 

vice versa teneinde van elkaar te leren en open te staan voor hun buren, bijvoorbeeld de 

voorbereidende acties inzake uitwisselingen van jongeren tussen de EU en Oekraïne en 

tussen de EU en Rusland; benadrukt dat de Europese ervaring met culturele 

capaciteitsopbouw en governance moet worden gedeeld en dat belemmeringen voor de 

mobiliteit van kunstenaars en mensen uit de cultuurwereld moeten worden weggenemen, 

overeenkomstig het Verdrag betreffende de bescherming en de bevordering van de 

diversiteit van cultuuruitingen van 2005; 
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25. erkent het belang van steun voor samenwerking tussen media, en met name openbare 

omroepen, in Europa en derde landen, teneinde wederzijds begrip te bevorderen en 

interculturele dialoog, gezamenlijke projecten en coproducties in de hand te werken; 

26. benadrukt dat onderwijs voor kinderen in noodsituaties en aanhoudende crises belangrijk 

is en dat onderwijsprojecten in dergelijke gevallen meer zichtbaarheid moeten krijgen; 

neemt er nota van dat de Commissie heeft meegedeeld dat zij in 2016 445 miljoen EUR 

zal uittrekken voor humanitaire hulp voor de crisis in Syrië, waarvan een deel bestemd is 

voor onderwijs; 

27. vraagt de EDEO en alle EU-delegaties om in alle EU-vertegenwoordigingen in derde 

partnerlanden een cultureel attaché te benoemen en het personeel van de EDEO, alsook 

alle andere bevoegde personeelsleden, een opleiding te geven in interculturele 

vaardigheden en de culturele dimensie van het externe beleid; 

28. vraagt de Commissie en de lidstaten de bestaande instrumenten, zoals het Europees 

Ontwikkelingsfonds (EOF), de algemene toewijzing van het Financieringsinstrument voor 

ontwikkelingssamenwerking (DCI), het Europees Nabuurschapsinstrument (ENI), het 

Instrument voor pretoetredingssteun (IPA II), het Partnerschapsinstrument en de begroting 

van de pers- en voorlichtingsdienst van de EU-delegaties, ten volle te benutten om 

culturele activiteiten te financieren en cultuur meer aan bod te laten komen in de externe 

betrekkingen van de EU. 
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