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NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o evropském programu pro kulturu v globalizovaném světě
(...(INI))

Evropský parlament,

– s ohledem na článek 151 Smlouvy o ES,

– s ohledem na rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 1855/2006/ES ze dne 
12. prosince 2006, kterým se zavádí program Kultura (2007–2013)1

– s ohledem na úmluvu Organizace spojených národů pro vzdělání, vědu a kulturu (Unesco) 
o ochraně a podpoře rozmanitosti kulturních projevů ze dne 20. října 2005,

– s ohledem na závěry zasedání Rady „Vzdělávání, mládež a kultura“ ve dnech 24. až 
25. května 2007 a na dokument Rady 9021/2007,

– s ohledem na sdělení Komise Evropa ve světě – praktické návrhy pro větší soudržnost, 
efektivitu a zviditelnění (KOM(2006)0278), 

– s ohledem na sdělení Komise o evropském programu pro kulturu v globalizovaném světě 
(KOM(2007)0242) a doprovodný pracovní dokument (SEK(2007)0570) vypracovaný 
útvary Komise,

– s ohledem na své usnesení ze dne 5. září 2007 o kulturní spolupráci v Evropské unii2,

– s ohledem na své usnesení ze dne 4. září 2003 o kulturním průmyslu3,

– s ohledem na článek 45 jednacího řádu,

– s ohledem na zprávu Výboru pro kulturu a vzdělávání (A6-0000/2007),

A. vzhledem k tomu, že aniž by byla dotčena co největší a velmi žádoucí otevřenost vůči 
ostatním kulturám, má Evropská unie zvláště povinnost dbát na kulturní bohatství Evropy, 
neboť evropské kulturní dědictví je třeba chránit, propagovat a sdílet jak uvnitř, tak i vně 
Unie, a to ve všech jeho dimenzích a všemi prostředky,

B. vzhledem k tomu, že evropské kulturní dědictví pojaté v rozmanitosti svého vyjádření a 
v rejstříku svých hlavních mezníků, jako je například řecký, latinský a židovsko-
křesťanský starověk, historicky pozvedlo Evropu na přední místo mezi všemi kontinenty 

a projevilo se jako výjimečný hybatel rozvoje a pokroku, rozvinulo se ve všech směrech a 
v současnosti nadále představuje prvořadý odkaz humanismu, obohacení, duchovního 
života, tolerance a občanství,

C. vzhledem k tomu, že ve stále globalizovanějším světě představuje evropské kulturní 

  
1 Úř. věst. L 372, 27. 12. 2006, s. 1.
2 Úř. věst. L 72 E, 21. 3. 2002, s. 142.
3 Úř. věst. L 76, 25. 3. 2004, s. 459.
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bohatství prvotní uspořádání, jehož konkrétní a výrazné rysy znamenají skutečnou 
evropskou přidanou hodnotu a jehož úloha pro určení identity je podstatná pro Evropu 
a Unii, pro pochopení světa, pro zaručení evropské soudržnosti, pro vyznačení vlastní 
odlišnosti a pro sebepotvrzení vůči ostatním národům,

D. vzhledem k tomu, že konkrétní výrazy, jimiž se evropské kulturní dědictví historicky 
promítlo na jiných kontinentech, musí vést k přednostním akcím, které zdůrazní faktory 
vytváření civilizace, vzájemného porozumění a konstruktivního přístupu mezi národy, jež 
představují,

1. vítá toto sdělení Komise a souhlasí se záměry, které obsahuje; připomíná, že při různých 
příležitostech zdůraznil podstatnou a strukturující úlohu kultury v Lisabonské strategii 
a také ve vytváření nového pilíře globální správy věcí veřejných a udržitelného rozvoje;

2. zdůrazňuje, že při uplatňování článku 151 Smlouvy, při respektování kulturní 
rozmanitosti a národních identit může v odvětví kultury fungovat pouze politika 
spolupráce a dohod o partnerství mezi členskými státy;

3. považuje za nezbytné pro celkové a souvislé provádění čl. 151 odst. 4 Smlouvy brát 
v úvahu specifika tohoto odvětví, zejména jeho tvůrčí a inovační kapacitu, aby kultura 
mohla plně zastávat místo, které jí náleží v rámci Lisabonské strategie;

4. domnívá se, že programy Společenství existující v současnosti v odvětví kultury zcela 
neodpovídají situaci společného kulturního dědictví Evropanů, a vyzývá proto Komisi, 
aby navrhla vytvoření konkrétních programů, které v širší a hlubší míře umožní udržovat 
kontakt s hmotnými i nehmotnými statky a hodnotami, které zahrnou evropské kulturní 
dědictví, které usnadní svou provázanost s humanistickým chápáním identit a odlišností a 
rovněž se současnou kulturní produkcí a které umožní je využívat a sdílet;

5. zdůrazňuje, že všechny programy v odvětví kultury budou mít velmi pozitivní aspekty, 
pokud jde o soudržnost, skutečnou konvergenci, hospodářský růst, udržitelný rozvoj, 
zaměstnanost a konkurenceschopnost;

6. doporučuje Radě a Komisi vytvořit program, jehož cílem bude zhodnocovat klasické 
evropské dědictví a historický přínos národních kultur v průběhu staletí a ve všech 
dimenzích a který doplní rámcový program „Kultura 2007–2013“ a bude probíhat 
zároveň s ním;

7. vyzývá Komisi, aby posílila politiku podpory literárních překladů, která je stanovena 
v programu “Kultura 2007–2013“;

8. vyzývá Komisi k vytvoření programu, jehož cílem bude zkvalitnit podporu evropských 
jazyků ve světě a jejich úlohu v kulturní tvorbě ostatních kontinentů, aby se tak usnadnila 
jak vzájemná znalost a porozumění, tak vzájemné působení kultur, které tyto jazyky 
budou vytvářet a šířit při působení mimo Evropu;

9. navrhuje zapojení Parlamentu, Rady, Komise a členských států do vytváření podmínek, 
které budou skutečně příznivé pro kulturu a kulturní tvorbu na všech úrovních života 
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Unie, zejména pokud jde o rodinu, školu, celoživotní učení, sociální komunikaci a oblast 
digitálních technologií;

10. zdůrazňuje význam uměleckého a literárního vzdělávání pro zdokonalování osobnosti 
mladých lidí, pro vznik a rozvoj jejich zaměření a pro plné užívání kulturních statků 
a hodnot;

11. připomíná význam vytváření inovativního propojení mezi kulturou, výzkumem, vědou 
a technologií ve škole i ve společnosti a potřebu programů, které tato hlediska zahrnou;

12. žádá Komisi, aby vypracovala odpovídající nástroj pro určení krizových odvětví 
v evropském kulturním průmyslu a aby přitom věnovala zvláštní pozornost 
vydavatelskému trhu, jehož vývoj nakonec ohrozil kvalitní literární tvorbu ve prospěch 
„bestsellerů“, a zohlednila oblast hudební tvorby, jejíž kvalitu a rozmanitost také 
ohrožuje šíření digitálních technologií na úrovni celé planety prostřednictvím koncentrace 
„kolektivní správy práv“ a prostřednictvím pirátství;

13. domnívá se, že musí být vytyčeno směřování skutečné evropské kulturní diplomacie, 
a naléhá, aby členské státy a orgány Společenství posílily kulturní složku svých 
diplomatických zastoupení a aby prováděly strukturované a pravidelné iniciativy pro 
evropskou kulturu;

14. doporučuje Radě a Komisi, aby vypracovaly a podporovaly seznam „míst kulturních 
cest“ ve všech členských státech a aby tak rozvíjely konkrétní iniciativy a akce, které by 
se pravidelně konaly v těchto centrech přinášejících kulturní svědectví a atmosféru;

15. navrhuje Radě a Komisi zřízení funkce „evropského kulturního mecenášství“ a 
„evropského kulturního mecenáše“ s cílem dosažení účinného partnerství mezi veřejným 
a soukromým sektorem v rámci záměrů činnosti, již plánuje Komise;

16. navrhuje dále vytvoření velmi prestižních evropských cen, které budou trvale udělovány 
ve všech oblastech kulturní tvorby;

17. navrhuje, aby se rok 2010 stal „Evropským rokem řeckých a latinských klasiků“ s cílem 
upoutat pozornost národů Unie k tomuto základnímu kulturnímu dědictví, jemuž dnes 
hrozí, že bude zapomenuto;

18. upozorňuje Radu, že je naprosto naléhavě nezbytné přezkoumat rozpočtové prostředky, 
z nichž by měly být podporovány akce uvedené v tomto sdělení Komise, a prostředky, 
které jsou nyní k dispozici;

19. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi a vládám a parlamentům 
členských států, dále organizaci UNESCO a Radě Evropy.
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VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

I. Sdělení Komise 

V tomto sdělení Komise potvrzuje ústřední úlohu kultury v evropské integraci a ve větším 
zviditelnění EU na mezinárodní scéně. 

Je navrhován program pro kulturu s cílem rozvinout strategii uvnitř EU a také v jejích 
vztazích se třetími zeměmi.

Ke sdělení je připojen pracovní dokument útvarů Komise, který uvádí seznam různých 
způsobů a nástrojů, jimiž EU působí v oblasti kultury.

Při přípravě sdělení provedla Komise širokou předběžnou konzultaci s různými evropskými 
kulturními subjekty.

Sdělení představuje první strukturované úsilí směřující k evropské kulturní strategii 
a obsahuje tři hlavní cíle:

– podpora kulturní rozmanitosti a mezikulturního dialogu,

– podpora kultury jakožto nositele tvořivosti v rámci Lisabonské strategie,

– podpora kultury jako základního prvku ve vnějších vztazích EU. 

Komise dále identifikuje cesty, jak umožnit kulturní politiku, a doporučuje začlenění kulturní 
dimenze do ostatních relevantních politik Společenství. K tomuto poslednímu bodu Komise 
oznamuje, že před nedávnem vytvořila skupinu působící mezi různými útvary. 

Pro provádění této strategie navrhuje Komise různé mechanismy, z nichž nejvýznamnější je 
založen na otevřené metodě koordinace. 

Je také vhodné zdůraznit návrh vytvořit kulturní fond EU-AKT a kulturní fórum s cílem 
strukturovat dialog s občanskou společností.

II. Připomínky

1. Pokud jde o zohledňování kultury v ostatních politikách Společenství, je třeba poznamenat, 
že se zde nejedná o dobrý úmysl, ale o závazek stanovený v čl. 151 odst. 4 Smlouvy o ES, 
který však bohužel ani po vstupu Maastrichtské a poté Amsterodamské smlouvy v platnost 
nebyl dosud realizován. 

Proto je třeba uvítat současný přístup a vyzvat Komisi, aby se v tomto smyslu slavnostně 
zavázala na nejvyšší úrovni.  Konkrétním projevem vůle postupovat tímto směrem bude 
vytvoření zvláštního útvaru pro kulturu, které předseda Barroso oznámil v Budapešti 
v listopadu 2005, k jehož realizaci však dosud nedošlo. 

Pokud jde o realizaci otevřené metody koordinace, bylo by vhodné, aby prostřednictvím 
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začlenění Evropského parlamentu získala novou dynamiku. 

Je třeba poznamenat, že sdělení nahlíží na kulturu spíše jako na nástroj, na její sociální, 
ekonomickou a politickou dimenzi, než na její vnitřní hodnotu, pro kterou je cílem sama 
o sobě. Přesto je toto sdělení významné, neboť předpokládá nové procesy a struktury, které 
přesahují existující programy Společenství, jejichž prostředky jsou spíše omezené. 

Rada však musí velmi pečlivě zvážit otázku zajištění přiměřeného rozpočtu ve vztahu 
k uvedeným záměrům. 

Velmi významný vývoj představuje zahrnutí kultury do vnějších vztahů EU. V této oblasti je 
třeba učinit mnoho věcí, které musí být posouzeny v rámci skutečné strategie. 

2. Zpravodaj měl zejména v průběhu současného volebního období mnohokrát příležitost 
prohlásit, že Lisabonská strategie patrně nemůže nikdy plně dosáhnout svých základních cílů, 
pokud by kultura nebyla považována za jednu z jejích základních dimenzí.

Proto může jen uvítat sdělení Komise, které mu dává za pravdu.

Kultura se logicky stává významným bodem evropského politického programu. Projednávané 
sdělení ji pojímá z průřezového a mnohosměrného hlediska a v této fázi je důležité, aby se 
toto pojetí řádně uplatňovalo.

Je vhodné brát v úvahu nejen všechny programy, jejichž přímý nebo nepřímý účinek v oblasti 
kultury umožní prosazovat nejlepší řešení tím, že se budou uplatňovat osvědčené postupy a 
bude se stále dbát na účelné propojení s dalšími nástroji Společenství, jako jsou strukturální 
fondy, tak jak stanoví program Kultura 2007–2013, ale také úlohu, kterou tyto programy 
mohou při své dynamické interakci hrát v globalizovaném světě.

Právě tento globalizovaný prostor vyžaduje potvrzení a posílení evropské identity, aniž by to 
narušilo rozmanitost kultur různých národů Evropy.

Přivádí nás to ke společnému kulturnímu dědictví. Zpráva hovoří o tom, že Unie má 
obzvláštní povinnost dbát na kulturní bohatství Evropy, na zachování, šíření a sdílení tohoto 
evropského kulturního dědictví uvnitř a vně Unie, což je nezbytný faktor pro pochopení světa, 
záruka její soudržnosti a jejího rozvoje, známka její odlišnosti a jejího sebepotvrzení vůči 
ostatním národům.

Na evropské úrovni dnes existují programy, spolu s dalšími, které zohledňují a podporují 
kulturní tvorbu, oběh uměleckých děl, mobilitu tvůrců, kulturních činitelů a subjektů a také 
filmovou a audiovizuální tvorbu; ale celý tento mechanismus, s nímž je třeba zacházet co 
nejlépe, musí doplnit další programy, které umožní bližší a konkrétnější zaměření na evropské 
kulturní dědictví, neboť hrozí, že některé z jeho základních rysů zmizí, a také proto, že uvnitř 
samotné Unie přetrvává hluboké vzájemné nedocenění národních rysů, na jejichž základě se 
společné kulturní dědictví v průběhu staletí vyhranilo v členských státech a v dalších 
evropských zemích.

Zpravodaj využívá této příležitosti, aby upozornil na tato hlediska, a na závěr připojuje 
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několik doporučení, která by podle jeho názoru měla přispět k rozsáhlému obohacení kulturní 
politiky Evropské unie a k lepší a komplexnější realizaci záměrů obsažených v Lisabonské 
agendě.


