
PR\683736HU.doc PE393.960v01-00

Külső fordítás

HU HU

EURÓPAI PARLAMENT
2004 «

«««

«
«
«««

«
«

« 2009

Kulturális és Oktatási Bizottság

IDEIGLENES

...(INI)
18.9.2007

JELENTÉSTERVEZET
az európai kulturális munkaprogramról a globalizálódó világban
(2007/0000(INI))

Kulturális és Oktatási Bizottság

Előadó: Vasco Graça Moura



PE393.960v01-00 2/9 PR\683736HU.doc

Külső fordítás

HU

PR_INI

TARTALOMJEGYZÉK

Oldal

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNYA ..........3

INDOKOLÁS ........................................................................................................................7



PR\683736HU.doc 3/9 PE393.960v01-00

Külső fordítás

HU

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNYA

az európai kulturális munkaprogramról a globalizálódó világban
(2007/0000(INI))

Az Európai Parlament,

– tekintettel az EK-Szerződés 151. cikkére,

– tekintettel a „Kultúra” program (2007–2013) létrehozásáról szóló, 2006. december 12-i 
1855/2006/EK európai parlamenti és tanácsi határozatra1,

– tekintettel az ENSZ Nevelésügyi, Tudományos és Kulturális Szervezetének (UNESCO) 
2005. október 20-i, a kulturális kifejeződési formák sokszínűségének védelméről és 
fejlesztéséről szóló egyezményére,

– tekintettel az „Oktatás, ifjúság és kultúra” Tanács 2007. május 24-i és 25-i ülésének 
következtetéseire és a Tanács 9021/2007 sz. dokumentumára,

– tekintettel a Bizottság „Európa a világban – Néhány gyakorlati javaslat a nagyobb 
koherencia, hatékonyság és láthatóság érdekében” c. közleményére (COM(2006)0278),

– tekintettel a Bizottságnak „Az európai kulturális munkaprogramról a globalizálódó 
világban” c. közleményére (COM(2007)0242), valamint a Bizottság szerveinek a 
közleményhez csatolt munkadokumentumára (SEC(2007)0570),

– tekintettel az Európai Unió kulturális együttműködéséről szóló, 2007. szeptember 5-i 
állásfoglalására2,

– tekintettel a kulturális iparágakról szóló, 2003. szeptember 4-i állásfoglalására3,

– tekintettel eljárási szabályzata 45. cikkére,

– tekintettel a Kulturális és Oktatási Bizottság jelentésére (A6-0000/2007),

A. mivel a valamennyi más kultúrák felé való rendkívül erőteljes és kívánatos nyitás sérelme 
nélkül az Európai Unió különös kötelezettsége Európa kulturális gazdagságának védelme, 
az európai kulturális örökséget – annak valamennyi vetületét tekintve és minden eszközzel 
– oltalmazni, terjeszteni és azon osztozni kell mind az Unión belül, mind az Unión kívül,

B. mivel az európai kulturális örökség – ideértve kifejeződési formáinak sokféleségét és 
alapvető összetevőinek, így a görög, latin és zsidó-keresztény ókornak máig tartó hatását –
történetileg Európát valamennyi kontinens elé helyezte, a fejlődés és az előrehaladás 
pótolhatatlan motorjának bizonyult, valamennyi irányban utat tört, és ma is alapvető 

  
1 HL L 372., 2006.12. 27., 1. o.
2 HL C 72 E, 2002.3.21., 142. o.
3 HL C 76 E, 2004.3.25., 459. o.
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referencia a humanizmus, a szellemi gazdagodás és élénkülés, a tolerancia és a polgári 
érzület tekintetében,

C. mivel az egyre globalizálódó világban az európai kulturális gazdagság olyan alapvető 
keretet jelent, amelynek sajátos és meghatározó jegyei valódi európai többletértékként 
kezelendők, s amelynek az azonosságtudatban játszott szerepe kritikus fontosságú Európa 
és az Unió számára a világ értelmezése, kohéziójuk biztosítása, sajátosságaik 
hangsúlyozása és más népek előtt való határozott megjelenésük szempontjából,

D. mivel az európai kulturális örökség más kontinenseken való történeti megjelenésének 
sajátos kifejeződési formái olyan kivételes fellépéseket igényelnek, amelyek hangsúlyosan 
kezelik a civilizáció építésében, a népek közötti kölcsönös megértésben és konstruktív 
közeledésükben szerepet játszó, bennük megnyilvánuló tényezőket,

1. örömmel üdvözli a Bizottság közleményét és egyetért a benne megfogalmazott 
célkitűzésekkel; emlékeztet arra, hogy már több alkalommal hangsúlyozta a kultúrának a 
lisszaboni stratégiában, valamint a globális kormányzás és a fenntartható fejlődés új 
pillérének megteremtésében játszott alapvető és strukturáló szerepét;

2. hangsúlyozza, hogy a Szerződés 151. cikke alkalmazásában – a kulturális sokféleség és a 
nemzeti identitások tiszteletben tartásával – a kultúra területén csakis tagállamok közötti 
együttműködési politikák és partnerségi megállapodások képzelhetők el;

3. szükségesnek tartja a Szerződés 151. cikke (4) bekezdésének teljes és koherens 
megvalósítása érdekében a terület sajátosságainak – nevezetesen kreatív és innovációs 
potenciálja – figyelembevételét abból a célból, hogy a kultúra hiánytalanul elfoglalhassa 
azt a helyet, amely a lisszaboni stratégia keretében megilleti;

4. véleménye szerint a kulturális területen jelenleg rendelkezésre álló közösségi programok 
nem felelnek meg maradéktalanul az európai emberek közös kulturális örökségéből 
adódó helyzetnek, s ezért felkéri a Bizottságot, hogy tegyen javaslatot olyan egyedi
programok létrehozására, amelyek átfogóbban és mélyebben képesek biztosítani az 
anyagi és nem anyagi javakkal és értékekkel való kapcsolattartást, magukba építik az 
európai kulturális örökséget, elősegítik ezek interakcióját az azonosságok és a 
különbözőségek humanista megértése érdekében és a jelenlegi kulturális termelés 
területén, s amelyek lehetővé teszik az ennek hasznaiból való részesedést és a rajtuk való 
osztozást;

5. hangsúlyozza, hogy a kultúra területén valamennyi program igen pozitív hatású lesz a 
kohézió, a valóságos konvergencia, a gazdasági növekedés, a fenntartható fejlődés, a 
foglalkoztatottság és a versenyképesség tekintetében;

6. ajánlja a Tanácsnak és a Bizottságnak egy olyan program létrehozását, amelynek célja 
lenne az európai klasszikus örökség és a nemzeti kultúrák sok évszázados és valamennyi 
dimenziót felölelő történeti hozzájárulásának népszerűsítése, párhuzamosan a „Kultúra 
2007-2013” keretprogrammal, illetve annak kiegészítéseképpen;
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7- felkéri a Bizottságot, hogy erősítse a „Kultúra 2007-2013” programban előirányzott, a 
szépirodalmi fordítás támogatását szolgáló politikákat;

8. felkéri a Bizottságot, hogy hozzon létre programot az európai nyelvek világszerte történő 
népszerűsítésére, valamint más kontinensek kulturális értékteremtésében játszott szerepük 
erősítésére, ezzel elősegítve mind egymás megismerését és megértését, mind az e nyelvek 
által kiváltott és hordozott kulturális interakciókat Európán kívüli vonulatukban;

9. javasolja a Parlament, a Tanács, a Bizottság és a tagállamok kötelezettségvállalását a 
kultúra és a kulturális értékteremtés számára valóban kedvező feltételek megteremtése 
érdekében az Unió életének valamennyi területén, s még kiemeltebben a család, az 
iskolázás, az élethosszig tartó tanulás, a társadalmi kommunikáció és a digitális 
technológiák univerzumának tekintetében;

10. hangsúlyozza, hogy a művészetek és a szépirodalom oktatása nagy szerepet játszik a 
fiatalok személyiségfejlődésében, hivatástudatuk felkeltésében és fejlesztésében, 
valamint a kulturális javak és értékek teljes értékű élvezetében;

11. felhívja a figyelmet annak fontosságára, hogy az iskolában és a társadalomban egyaránt 
innovatív hidakat kell építeni a kultúra, a tudomány és a technológia között, továbbá arra, 
hogy szükség van e területeket lefedő programokra;

12. kéri a Bizottságot, hogy dolgozzon ki megfelelő eszközt az európai kulturális iparok 
válságban lévő ágazatainak meghatározására, különös figyelemmel a kiadói piacra, 
amelynek változásai a „bestsellerek” előtérbe helyezésével mára veszélyeztetett helyzetbe 
hozták a minőségi irodalom terén az alkotótevékenységet, illetve a zenei 
alkotótevékenység világára, amelynek minőségét és sokszínűségét úgyszintén 
veszélyeztetik a digitális technológiák világszerte tapasztalható elterjedése, a „collective 
rights management” koncentrálódási folyamatai és a kalóztevékenység révén;

13. véleménye szerint fel kell állítani a valódi európai kulturális diplomácia iránymutató 
cölöpeit, és kitartóan kéri, hogy a tagállamok és a közösségi intézmények erősítsék 
diplomáciai képviseleteik kulturális részlegeit, valamint tegyenek strukturális és 
rendszeres kezdeményezéseket az európai kultúra érdekében;

14. ajánlja a Tanácsnak és a Bizottságnak, hogy valamennyi tagállamban dolgozzák ki és 
népszerűsítsék a „kulturális búcsújáró helyek” listáját, s ezáltal támogassák olyan egyedi 
kezdeményezések és események létrehozását, amelyekre rendszeres jelleggel kerülne sor 
ezeken a kulturális tanúságtételt és kisugárzást szolgáló helyszíneken;

15. javasolja a Tanácsnak és a Bizottságnak, hogy hozzák létre az „európai kulturális 
mecenatúra” és az „európai kulturális mecénás” rendszerét, a köz- és magánszféra közötti 
hatékony partnerkapcsolatok kialakítása érdekében, a Bizottság által tervezett fellépés 
célkitűzéseinek keretébe illesztve;

16. ezen kívül javasolja nagy tekintélyű európai díjak létrehozását, amelyeket állandó 
jelleggel, a kulturális alkotótevékenység valamennyi területén ítélnének oda;
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17. javasolja, hogy a 2010. esztendő legyen a „Görög-latin klasszikusok európai éve”, amely 
felhívná az Unió népeinek figyelmét erre a manapság elfeledéstől fenyegetett, alapvetően 
fontos kulturális örökségre;

18. jelzi a Tanács számára, hogy sürgősen és visszavonhatatlanul szükség van azoknak a 
költségvetési eszközöknek a felülvizsgálatára, amelyek célja az e bizottsági közlemény 
keretében tervezett fellépések támogatása, illetve a már létező eszközök felülvizsgálatára 
is;

19. utasítja az elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak, a Bizottságnak, a 
tagállamok kormányainak és parlamentjeinek, valamint az UNESCO-nak és az Európa 
Tanácsnak.
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INDOKOLÁS

I. A Bizottság közleménye

E közleményében a Bizottság állást foglal a kultúra központi szerepe mellett az európai 
integráció és az EU nagyobb nemzetközi láthatósága szempontjából.

Ezért javaslatot tesz stratégia kidolgozását célzó kulturális munkaprogramra mind az EU-n 
belül, mind a harmadik országokkal fenntartott kapcsolatok terén.

A közleményhez csatolták a Bizottság szerveinek munkadokumentumát is, amely felsorolja 
azokat a különféle módokat és eszközöket, amelyek által az EU felléphet a kultúra területén.

A közlemény előkészítése során a Bizottság széleskörű konzultációt folytatott a különböző 
európai kulturális szereplők körében.

A közlemény, amely az első strukturált erőfeszítést jelenti az európai kulturális stratégia felé, 
három központi célkitűzés köré szerveződik:

– a kulturális sokféleség és az interkulturális párbeszéd előmozdítása,

– a kultúra mint a kreativitás hordozójának előtérbe helyezése a lisszaboni stratégia 
keretében,

– a kultúra mint az EU külkapcsolatai alapvető elemének előtérbe helyezése.

Másodsorban a Bizottság megjelöli azokat az utakat, amelyeken haladva a kulturális politika 
véghezvihető, s javasolja a kulturális dimenziónak a többi alapvető európai közösségi 
politikába történő integrálását. Az utóbbi tekintetében a Bizottság tudatja, hogy a 
közelmúltban létrehozott egy osztályközi csoportot.

A stratégia végrehajtása érdekében a Bizottság különböző mechanizmusok létrehozását 
javasolja, amelyek közül a legfontosabb a koordináció nyílt módszerén alapul.

Fel kell hívni a figyelmet arra a javaslatra is, amely egy EU-AKCS kulturális alap és egy 
Kulturális Fórum létrehozására irányul, s a civil társadalommal folytatandó párbeszéd 
strukturálását célozza.

II. Észrevételek

1. A kultúra más közösségi politikákban történő figyelembevételére vonatkozólag meg kell 
jegyezni, hogy itt nem valamiféle jól megalapozott törekvésről van szó, hanem az EK-
Szerződés 151. cikkének (4) bekezdése által előírt kötelezettségről, amelynek megvalósítására 
– sajnálatos módon – a Maastrichti Szerződés, majd az azt követő Amszterdami Szerződés 
hatálybalépése óta nem került sor.
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Ezért csak üdvözölni lehet ezt a kezdeményezést, s felhívjuk a Bizottságot, hogy a 
legmagasabb szinten ünnepélyesen kötelezze el magát ezen a téren. A kultúra területén 
létrehozandó Task Force – amelyről Barroso elnök 2005 novemberében Budapesten beszélt, 
ám amely a mai napig nem jött létre – konkrét jele lesz annak az akaratnak, hogy az ezen 
irányba vezető úton kell haladni.

Ami a nyílt koordináció módszerének alkalmazását illeti, új dinamizmussal kellene feltölteni 
az Európai Parlament bevonása révén.

Megjegyzendő, hogy a közlemény a kultúrát inkább instrumentális, társadalmi, gazdasági és 
politikai alapon közelíti meg, semmint belső értékeit mint magánvaló célt véve figyelembe. 
Ugyanakkor a közlemény fontos lépés abban az értelemben, hogy új folyamatokat és olyan  
struktúrákat helyez kilátásba, amelyek túllépnek a létező – és korlátozottabb eszközökkel 
rendelkező – közösségi programok szintjén.

Ezzel együtt a megjelölt célkitűzéseknek megfelelő költségvetési dotáció kérdését a 
Tanácsban kellő súllyal kell megvizsgálni.

A kultúrának az EU külkapcsolataiban való figyelembevétele igen fontos fejlemény. Ezen a 
téren még sok a teendő, s ezek kezelése valódi stratégiát igényel.

2. Az előadónak számos alkalommal – nevezetesen a jelenlegi törvényhozási ciklusban – volt 
lehetősége kijelenteni, hogy a lisszaboni stratégia soha nem fogja elérni alapvető céljait, ha a 
kultúrát nem kezelik egyik lényegi vetületeként.

Ezért csak örömmel üdvözölheti a Bizottság közleményét, amely igazat ad neki.

A kultúra így tehát az európai politikai menetrend jelentős elemévé lépett elő. A vizsgált 
közlemény e tekintetben transzverzális és többirányú megközelítést alkalmaz, s a jelenlegi 
szakaszban ügyelni kell e megközelítés korrekt végrehajtására.

Nem csak mindazokat a programokat kell tekintetbe venni, amelyeknek a kultúra területén 
érvényesülő közvetlen vagy közvetett hatásai – a legjobb gyakorlatok alkalmazásával és 
állandó figyelemmel a többi közösségi eszközzel, így a strukturális alapokkal való 
körültekintő, a „Kultúra 2007–2013” programban előirányzott összekapcsolásra – lehetővé 
teszik a legjobb megoldásokat, hanem azt a szerepet is, amelyet ezek a programok a maguk 
dinamikus kölcsönhatásukban a globalizált világban betölthetnek.

Ténylegesen éppen ez a globalizált tér kényszeríti ki az európai azonosság megerősítését és 
megszilárdítását, Európa különböző népei kulturális sokféleségének sérelme nélkül.

Ez elvezet a közös kulturális örökség kérdéséhez. A jelentésben szerepel, hogy az Unió 
különösen köteles Európa kulturális gazdagságának megóvására, az európai kulturális örökség 
terjesztésére és megosztására az Unió határain belül és kívül, s ez elengedhetetlen feltétele a 
világ megértésének, kohéziójának és fejlődésének biztosítéka, szembetűnő jele a más 
népekkel szembeni különbözőségének és önállóságának.
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Természetesen ma is vannak – a többi mellett – olyan európai szintű programok, amelyek 
figyelembe veszik és előtérbe helyezik a kulturális alkotótevékenységet, az alkotások 
mobilitását, az alkotók, a kulturális szereplők és a kultúráért tevékenykedők mozgását, 
valamint a filmművészeti és audiovizuális alkotást; ám mindezeket az elemeket – amelyek 
lehető legjobb működtetésére szükség van – ki kell egészíteni olyan más programokkal, 
amelyek lehetővé teszik az európai kulturális örökség közelebbi és specifikusabb 
feldolgozását, mivel annak bizonyos alapvető aspektusait eltűnés fenyegeti, s mert még az 
Unión belül is kölcsönös súlyos tudatlanság tapasztalható azon nemzeti módok ismerete 
tekintetében, ahogy a közös kulturális örökség az elmúlt évszázadok folyamán érzékelhető 
valósággá válik a tagállamokban és Európa más országaiban is.

Az előadójuk – élve az alkalommal, hogy felhívhatja a figyelmet ezekre az aspektusokra –
zárásképpen megfogalmaz néhány olyan ajánlást, amelyek az ő nézőpontjából tekintve 
hozzájárulhatnának az Európai Unió kulturális politikájának nagymérvű gazdagodásához, 
valamint a lisszaboni munkaprogramban megjelölt célok jobb és teljesebb megvalósításához.
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