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ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно Европейска програма за култура в глобализиращия се свят
(2007/0000(INI))

Европейският парламент,

– като взе предвид член 151 от Договора за ЕО,

– като взе предвид Решение № 1855/2006/ЕО на Европейския парламент и на Съвета 
от 12 декември 2006 година относно създаване на програма "Култура" (2007-2013 
г.)1

– като взе предвид конвенцията на Организацията на обединените нации за 
образование, наука и култура (ЮНЕСКО) за опазване и насърчаване на 
многообразието от форми и културно изразяване, приета на 20 октомври 2005 г. 

– като взе предвид заключенията от заседанието на Съвета на министрите на 
образованието, младежта и културата на 24 и 25 май 2007 г., както и документ 
9021/2007 на Съвета,  

– като взе  предвид съобщението на Комисията относно глобална Европа - конкретни 
предложения, имащи за цел да засилят свързаността, ефективността и 
прозрачността (СОМ(2006)0278), 

– като взе предвид съобщението относно Европейската програма за култура в 
глобализиращия се свят (COM(2007)0242), както и работния документ на службите 
на Комисията към това съобщение (SEC(2007)0570),

– като взе предвид своята резолюция от 5 септември 2001 г. относно 
сътрудничеството в областта на културата в Европейския съюз2, 

– като взе предвид своята резолюция от 4 септември 2003 г. относно индустрията в 
областта на културата3,

– като взе предвид член 45 от своя правилник,

– като взе предвид доклада на комисията по култура и образование (A6-0000/2007),

A. като има предвид, че, без да възпрепятства най-голямото и желателно отваряне към 
всички останали култури, Европейският съюз има преди всичко задължението да 
опазва културното богатство на Европа, като същевременно европейското културно 
наследство трябва да се съхранява, разпространява и споделя както в Съюза, така и 
извън него във всички измерения и с всички средства, 

1 ОВ L 372 от 27.12.2006 г., стр.1.
2 ОВ С 72 Е от 21.03.2002 г., стр.142.
3 ОВ С 76 Е от 25.03.2004 г., стр.459.
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Б. като има предвид, че европейското културно наследство, което се изразява в 
многообразието от изразни форми и съчетаването на основните му модели, както 
например гръцката и римска античност и юдеохристиянството в исторически 
аспект поставиха Европа в първите редици сред останалите континенти, се оказа 
несравнима движеща сила за развитие и прогрес, разпространи се във всички 
посоки и в днешни дни продължава да представлява основна отправна точка за 
хуманизъм, обогатяване и духовно оживление, за толерантност и гражданственост, 

В. като има предвид, че в един все по-глобализиран свят европейското културно 
богатство предлага основна конфигурация, чиито специфични и бележити 
характеристики представляват истинска европейска добавена стойност и чиято 
самоличностна роля е основна за Европа и Съюза с цел разбиране на света, 
гарантиране на единството му, подчертаване на неговото различие и себедоказване 
сред останалите народи, 

Г. като има предвид, че особеният израз на историческото проектиране на 
европейското културно наследство в други континенти трябва да доведе до 
привилегировани действия, които да подчертаят основополагащите фактори на 
цивилизацията, взаимно разбиране и конструктивен подход между народите, които 
представлява;

1. изразява задоволството си от настоящото съобщение на Комисията и одобрява 
обявените в него цели; припомня, че при много поводи е подчертавал основната и 
структурираща  роля на културата в Лисабонската стратегия и в изграждането на 
нов световен стълб за управление и за устойчиво развитие;

2. подчертава, че в съответствие с член 151 от Договора и в духа на зачитане на 
културното многообразие и националните идентичности в областта на културата 
могат да бъдат изработени единствено политики на сътрудничество и споразумения 
за партньорство между държавите;

3. счита, че за цялостното и последователно прилагане на член 151, параграф 4 от 
Договора е необходимо да се вземат под внимание особеностите на тази област, и 
по-специално особеностите в творческите и новаторските й способности, с цел 
културата да открие напълно мястото, което й се полага в рамките на Лисабонската 
стратегия;

4. счита, че общностните програми, налични в момента в областта на културата, не 
отговарят напълно на положението, свързано с общото културно наследство на 
европейците, и в тази връзка приканва Комисията да предложи създаването на 
специфични програми, които позволяват по един по-обширен и задълбочен начин 
да се поддържа контактът с имуществото и ценностите - материални и 
нематериални, които включват европейското културно наследство и които 
улесняват взаимодействието си при хуманистичното разбиране на идентичностите 
и различията, както и в настоящото културно творчество, и които позволяват да 
бъдат пълноценно използвани и споделяни.
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5. подчертава, че всички програми в областта на културата ще имат положителни 
аспекти по отношение на единството, реалното обединяване, икономическия 
растеж, устойчивото развитие, трудовата заетост и конкурентноспособността;

6. препоръчва на Съвета и на Комисията да изготвят програма, успоредно и като 
допълнение на рамковата програма "Култура 2007-2013", която да има за цел да 
придаде по-висока стойност на класическото европейско наследство и 
историческия принос на националните култури през вековете и във всички 
измерения;

7. приканва Комисията да засили политиките на подкрепа за литературните преводи, 
предвидени в програмата "Култура 2007-2013";

8. приканва Комисията да изработи програма, имаща за цел да придаде по-висока 
стойност на популяризирането на европейските езици в света, както и ролята им в 
културното творчество на другите континенти така, че да се улеснят както 
взаимното опознаване и разбиране, така и културното взаимодействие, създадено и 
движено от тези езици в извъневропейски обхват.

9. предлага Парламента, Съвета, Комисията и държавите-членки да се ангажират в 
процеса на създаване на наистина благоприятни условия за културата и 
творчеството във всички сфери на живот в Съюза и най-вече по отношение на 
семейството, училището, обучението през целия живот, социалното общуване и 
света на цифровите технологии;

10. подчертава значението на образованието по изкуства и литература за 
усъвършенстването на личността на младите хора, за откриването и развитието на 
призванието им и за цялостното ползване на културното имущество и ценности.

11. припомня важността на изграждането на новаторски мостове между културата, 
изследванията, науката и технологията както в училище, така и в обществото, и 
необходимостта от програми, обхващащи тези аспекти;

12. отправя искане към Комисията да изработи подходящ инструмент, определящ 
секторите в криза в европейската културна индустрия, като обърне специално 
внимание на пазара на книгоиздаването, чието развитие в крайна сметка изложи на 
опасност създаването на качествени литературни произведения в полза на "бест-
селъри", както и на създаването на музикални произведения, чиито качество и 
разнообразие също за застрашени от световното разпространение на цифровите 
технологии, от процесите на концентрация на "колективно управление на правата" 
и от пиратството;

13. счита, че трябва да бъдат създадени жалоните на една истинска европейска 
дипломация в областта на културата и настоява държавите-членки и общностните 
институции да засилят компонентите, свързани с културата в дипломатическите си 
представителства и да предприемат редовни и структурирани инициативи, 
посветени на европейската култура; 
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14. препоръчва на Съвета и на Комисията да изработят и да популяризират "списък за 
посещение на културни обекти" във всички държави-членки и посредством това да 
развият инициативи и специфични събития, които да се провеждат редовно в тези 
обекти със знаково присъствие и културно излъчване;   

15. предлага на Съвета и на Комисията да въведат службата и длъжността "европейско 
меценатство в областта на културата"  и "европейски меценат в областта на 
културата" с цел установяването на ефективно партньорство между обществения и 
частния сектор в рамките на целите на действие, предприето от Комисията;

16. освен това предлага създаването на престижни европейски награди, които 
постоянно да се присъждат във всички области на творчеството;

17. предлага 2010 година да бъде "Европейска година на гръцката и римска класика" с 
цел да се привлече вниманието на народите от Европейския съюз към това основно 
културно богатство, което днес е застрашено от забрава; 

18. отбелязва на Съвета спешната и належаща необходимост от преразглеждане на 
бюджетните средства, за които се предполага, че трябва да подкрепят планираните 
действия в рамките на настоящото съобщение на Комисията и съществуващите 
вече такива;

19. възлага на  своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, на 
Комисията, на правителствата и на парламентите на държавите-членки,  както и на 
ЮНЕСКО и на Съвета на Европа.
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ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

I. La  Communication de la Commission 

Dans la présente Communication, la Commission affirme le rôle central de la culture pour 
l'intégration européenne et pour une plus grande  visibilité de l'UE sur la scène internationale. 

Un agenda pour la culture est ainsi proposé, pour le développement d'une stratégie tant au sein 
de l'UE que dans ses relations avec les pays tiers.

La Communication est accompagnée d'un document de travail des services de la Commission 
qui dresse l'inventaire des différentes manières et instruments par les biais desquels l'UE 
intervient dans le domaine de la culture.

Dans le cadre de la préparation de sa Communication, la Commission a procédé à une large 
consultation préalable des différents opérateurs culturels européens.

La Communication représente le premier effort structuré vers une stratégie européenne de la 
culture et s'articule autour de trois objectifs majeurs:

- la promotion de la diversité culturelle et du dialogue interculturel,

- la promotion de la culture en tant que vecteur de la créativité dans le cadre de la stratégie de 
Lisbonne,

- la promotion de la culture comme élément essentiel des relations extérieures de l'UE. 

En deuxième lieu, la Commission identifie les voies par lesquelles une politique de la culture 
deviendra possible et préconise l'intégration de la dimension culturelle dans les autres 
politiques communautaires pertinentes. Concernant ce dernier point, la Commission annonce 
qu'elle a récemment crée un groupe interservices. 

Pour la mise en œuvre de cette stratégie, la Commission propose différents mécanismes dont 
le  plus important est basé sur une méthode ouverte de coordination. 

Il convient aussi de souligner la proposition de création d'un fonds culturel UE-ACP et  d'un 
Forum culturel afin de structurer le dialogue avec la société civile.

II. Remarques

1. Concernant la prise en compte de la culture dans les autres politiques communautaires, il y 
a lieu de remarquer qu'il ne s'agit pas d'une ambition bien fondée mais d'une obligation 
imposée par l'article 151, paragraphe 4, du traité CE qui malheureusement depuis l'entrée en 
vigueur d'abord du traité de Maastricht et par la suite du traité d'Amsterdam n'a pas encore été 
mise en œuvre.  

Il y a donc lieu de se réjouir de l'approche actuelle et d'inviter la Commission à s'engager 
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solennellement  à cet égard au niveau le plus haut.  La création d'une Task Force pour la 
culture, annoncée par le président Barroso à Budapest en novembre 2005, qui n'est cependant 
pas encore réalisée, sera un signe concret de volonté de progresser vers cette direction. 

Concernant la mise en place de la méthode ouverte de coordination proposée, il conviendrait 
de lui conférer un dynamisme nouveau en y associant le Parlement européen. 

Il est à remarquer que dans la Communication, la culture est plutôt traitée dans sa dimension 
instrumentale, sociale, économique et politique, que dans sa valeur intrinsèque en tant qu'une 
fin en soi. Cependant, la Communication est importante dans la mesure où elle envisage de 
nouveaux processus et structures qui vont au delà des programmes communautaires existants, 
dont les moyens sont plutôt limités. 

Néanmoins, la question d'une dotation budgétaire adéquate par rapport aux objectifs énoncés 
doit être très sérieusement envisagée par le Conseil. 

La prise en compte de la culture dans les relations extérieures de l'UE est un développement 
très important. Il y a beaucoup de choses à faire dans ce domaine qui doivent être traitées dans 
le cadre d'une véritable stratégie. 

2. Por mais de uma vez, e já no decurso da actual legislatura, o nosso relator teve ocasião se 
afirmar que a Estratégia de Lisboa nunca poderia alcançar plenamente os seus objectivos 
fundamentais se não considerasse a Cultura como uma das suas dimensões essenciais. 

Por essa razão se entende ser agora de saudar e acolher favoravelmente a comunicação da 
Comissão que nos vem dar razão.

A cultura torna-se assim, ipso facto, um ponto importante da agenda política europeia.
A comunicação em apreço dedica-lhe um tratamento transversal e pluridireccional e 
entendemos que o faz correctamente.

Há que considerar não apenas todos os programas cujo efeito directo ou indirecto na área da 
cultura permitirá potenciar as melhores soluções, dentro das melhores práticas e observando 
um princípio de articulação com outros instrumentos comunitários, como os fundos 
estruturais, tal como previsto no programa Cultura 2007-2013, mas ainda o papel que esses 
programas, na sua interacção dinâmica, podem representar num mundo globalizado.

Entendemos que é esse mundo globalizado que torna cada vez mais premente a necessidade 
de afirmação e reforço da identidade europeia, sem prejuízo da diversidade das culturas dos 
povos da Europa.

E isto nos leva à herança cultural comum. Por isso no relatório se afirma que a União tem 
especial obrigação de zelar pela riqueza cultural da Europa, devendo essa herança cultural 
europeia comum ser preservada, divulgada e partilhada dentro e fora da União, como factor 
imprescindível da sua compreensão do mundo, e como garantia da sua coesão e do seu 
desenvolvimento, de marcação da sua diferença e da sua afirmação perante os outros povos.

É verdade que, entre outros, existem hoje, no plano europeu programas que contemplam e 
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estimulam a criação cultural, a circulação de obras, a mobilidade dos criadores, dos agentes e 
dos operadores culturais, bem como a criação cinematográfica e audiovisual, mas crê-se que a 
esse conjunto, que importa potenciar nos melhores termos, devem acrescer outros programas 
que permitam cingir mais de perto e mais especificamente a herança cultural europeia, uma 
vez que alguns dos seus aspectos matriciais estão em sério risco de desaparecimento e ainda 
porque subsiste, no interior da União, um grande desconhecimento recíproco das modalidades 
nacionais em que a herança cultural comum se traduziu em concreto nos Estados-Membros e 
noutros estados europeus ao longo dos séculos. 

Sendo da maior oportunidade chamar a atenção para estes aspectos, formulam-se, a concluir, 
algumas recomendações que, no entender do nosso relator, contribuiriam para enriquecer em 
grande medida a politica cultural da UE e para uma melhor e mais completa consecução dos 
objectivos em vista para a Agenda de Lisboa.


