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PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS

dėl Europos kultūros globalizuotame pasaulyje darbotvarkės
(2007/0000(INI))

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į EB sutarties 151 straipsnį,

– atsižvelgdamas į 2006 m. gruodžio 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimą 
Nr. 1855/2006/EB, nustatantį programą „Kultūra“ (2007–2013 m.)1,

– atsižvelgdamas į 2005 m. spalio 20 d. Jungtinių Tautų švietimo, mokslo ir kultūros 
organizacijos (UNESCO) konvenciją dėl kultūrinės raiškos įvairovės apsaugos ir 
skatinimo,

– atsižvelgdamas į 2007 m. gegužės 24–25 d. Tarybos posėdžio „Švietimas, jaunimo 
reikalai ir kultūra“ išvadas bei į Tarybos dokumentą Nr. 9021/2007,

– atsižvelgdamas į Komisijos komunikatą „Europa pasaulyje – praktiniai patarimai siekiant 
didesnės darnos, veiksmingumo ir matomumo“ (COM(2006)0278),

– atsižvelgdamas į Komisijos komunikatą apie Europos kultūros globalizuotame pasaulyje 
darbotvarkę (COM(2007)0242) bei į prie šio komunikato pateikiamą Komisijos tarnybų 
parengtą darbo dokumentą (SEC(2007)0570),

– atsižvelgdamas į savo 2007 m. rugsėjo 5 d. rezoliuciją dėl kultūrinio bendradarbiavimo 
Europos Sąjungoje2,

– atsižvelgdamas į 2003 m. rugsėjo 4 d. rezoliuciją dėl kultūros pramonės3,

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 45 straipsnį,

– atsižvelgdamas į Kultūros ir švietimo komiteto pranešimą (A6-0000/2007),

A. kadangi, be didžiausio ir pageidautino atvirumo kitoms kultūroms, Europos Sąjunga turi 
pareigą saugoti Europos kultūros vertybes, išsaugoti, puoselėti Europos kultūros paveldą 
ir juo dalytis tiek Europos Sąjungos viduje, tiek ir išorėje visais aspektais ir visomis 
priemonėmis,

B. kadangi Europos kultūros paveldas ir visa jo pagrindinių sudedamųjų dalių, pvz., graikų ir 
lotynų antika bei judėjų ir krikščionių kultūra, įvairovė ir tarpusavio ryšiai istoriškai vedė 
Europą visų kitų žemynų priešakyje, buvo neabejotinas vystymosi ir pažangos variklis, 
plėtojosi visomis kryptimis, ir šiandien jis išlieka pagrindinis humanizmo, dvasinio 
tobulėjimo ir gyvybingumo, tolerancijos ir pilietiškumo pagrindas,

  
1 OL L 372, 2006 12 27, p. 1.
2 OL C 72 E, 2002 3 21, p. 142.
3 OL C 76 E, 2004 3 25, p. 459.
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C. kadangi vis labiau globalizacijos veikiamame pasaulyje Europos kultūrinė įvairovė tampa 
struktūra, kurios specifiniai ir ryškūs bruožai yra tikra Europos pridėtinė vertė ir kurios 
tapatybės vaidmuo yra svarbiausias Europai ir Europos Sąjungai, siekiant suprasti pasaulį, 
užtikrinti jos sanglaudą, pabrėžti jos išskirtinumą bei įsitvirtinti tarp kitų tautų,

D. kadangi specifinė Europos kultūros paveldo istorinio poveikio išraiška kituose žemynuose
turi duoti naudos, pabrėždama žmonėms civilizacijos kūrimosi, tarpusavio supratimo ir 
konstruktyvaus požiūrio elementus,

1. pritaria Komisijos komunikatui ir sutinka su jame skelbiamais tikslais; primena, kad 
Parlamentas daugelį kartų pabrėžė pagrindinį ir struktūrinį kultūros vaidmenį Lisabonos 
strategijoje bei kuriant naują bendro valdymo ir tvariosios plėtros ramstį;

2. pabrėžia, kad taikant Sutarties 151 straipsnį, gerbiant kultūrų įvairovę bei nacionalinę 
tapatybę, kultūros sektoriuje tarp valstybių narių gali būti įgyvendinta tik 
bendradarbiavimo politika bei partnerystės susitarimai;

3. mano, kad norint visiškai ir nenukrypstamai laikytis Sutarties 151 straipsnio 4 dalies,
būtina atsižvelgti į sektoriaus ypatybes, ypač į jo gebėjimus kūrybos ir naujovių srityse, 
siekiant, kad kultūra rastų savo vietą, kuri jai priklauso įgyvendinant Lisabonos strategiją;

4. mano, kad šiuo metu kultūros sektoriuje veikiančios Bendrijos programos nevisiškai 
atitinka bendro Europos kultūros paveldo padėtį, todėl ragina Komisiją pasiūlyti sukurti 
specialias programas, kurios leistų išlaikyti platesnį ir artimesnį ryšį su materialiniu ir 
nematerialiniu turtu bei vertybėmis, sudarančiomis Europos kultūros paveldą, 
palengvintų žmogiškojo supratimo apie tapatybę ir skirtumus bei dabartinės kultūros 
produkcijos tarpusavio sąveiką ir kurios leistų jomis naudotis ir dalytis;

5. pabrėžia, kad visos kultūros sektoriaus programos turės labai teigiamą reikšmę
sanglaudai, tikrajam suartėjimui, ekonominiam augimui, tvariajai plėtrai, užimtumui ir 
konkurencingumui;

6. rekomenduoja Tarybai ir Komisijai greta pamatinės programos „Kultūra“ (2007–
2013 m.) sukurti ją papildančią programą, kurios tikslas būtų puoselėti klasikinį Europos 
paveldą bei istorinį nacionalinių kultūrų indėlį visose srityse amžiams bėgant;

7. ragina Komisiją vykdyti aktyvesnę paramos literatūros vertimams politiką, numatytą 
programoje „Kultūra“ (2007–2013 m.);

8. ragina Komisiją sukurti programą, kurios tikslas būtų puoselėti Europos kalbas pasaulyje 
ir jų vaidmenį kitų žemynų kultūrinėje kūryboje, taip siekiant palengvinti abipusį 
pažinimą ir supratimą bei šiomis kalbomis vykstantį kultūrinį tarpusavio bendravimą už 
Europos ribų;

9. siūlo, kad Parlamentas, Taryba, Komisija ir valstybės narės įsipareigotų sukurti iš tiesų 
palankias sąlygas kultūrai ir jos kūriniams visose Europos Sąjungos gyvenimo srityse, 
ypač šeimos, mokyklos, mokymosi visą gyvenimą, žiniasklaidos bei skaitmeninių 
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technologijų srityse;

10. pabrėžia, kokį svarbų vaidmenį jauno žmogaus asmenybės ugdymui, jo pašaukimo 
atskleidimui ir vystymui bei visaverčiam kultūros vertybių pažinimui turi menų ir 
literatūros mokymas;

11. pabrėžia, kaip svarbu mokykloje ir visuomenėje įdiegti naują požiūrį į kultūros,
mokslinių tyrimų, mokslo ir technologijų ryšį, taip pat šiuos aspektus apimančių 
programų poreikį;

12. ragina Komisiją parengti reikiamą priemonę, kuria būtų nustatyti Europos kultūros 
pramonės sektoriai, išgyvenantys krizę, skirti ypatingą dėmesį leidybos rinkai, kurios 
vystymasis bestselerių linkme sukėlė pavojų kokybiškos literatūros kūrimui, taip pat 
muzikos kūrybai, kurios kokybei ir įvairovei taip pat kelia pavojų pasaulinė skaitmeninių 
technologijų plėtra, kolektyvinių teisių vadybos (angl. collective rights management) 
koncentracija ir piratavimas;

13. mano, kad turi būti pradėta tikra Europos kultūros diplomatija ir reikalauja, kad valstybės 
narės ir Bendrijos institucijos sustiprintų diplomatinių santykių kultūrinį aspektą ir kad 
nuolatos imtųsi struktūrinių iniciatyvų, skirtų Europos kultūrai;

14. rekomenduoja Tarybai ir Komisijai sudaryti visų valstybių narių saugotinų kultūrinių 
vietovių sąrašą bei taip skatinti iniciatyvas ir specialius renginius, kurie vyktų šiuose 
kultūrą spinduliuojančiuose židiniuose;

15. siūlo Tarybai ir Komisijai įsteigti Europos kultūros mecenato pareigybę, siekiant 
užmegzti veiksmingą viešojo ir privataus sektorių partnerystę įgyvendinant Komisijos 
numatytus veiklos tikslus;

16. be to, siūlo įsteigti nuolat ir visose kultūrinės kūrybos srityse skiriamą Europos prestižo 
premiją;

17. siūlo 2010 m. paskelbti Europos graikų ir lotynų klasikos metais, siekiant atkreipti 
Europos Sąjungos žmonių dėmesį į esminį, šiandien primirštą kultūros paveldą;

18. atkreipia Tarybos dėmesį į neatidėliotiną būtinybę persvarstyti biudžeto asignavimus, 
skirtus Komisijos komunikate numatomiems ir šiuo metu vykdomiems veiksmams 
finansuoti;

19. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai ir Komisijai, valstybių narių 
vyriausybėms ir parlamentams, taip pat UNESCO bei Europos Tarybai.
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AIŠKINAMOJI DALIS

I. Komisijos komunikatas 

Šiame komunikate Komisija patvirtina, kad kultūra atlieka pagrindinį Europos integracijos 
vaidmenį bei daro ES labiau matomą tarptautinėje arenoje. 

Kultūros darbotvarkė yra siūloma siekiant plėtoti ES vidaus strategijas arba strategijas su 
trečiosiomis šalimis.

Su komunikatu taip pat pateikiamas Komisijos tarnybų parengtas darbo dokumentas, kuriame 
nurodomi įvairūs būdai bei priemonės, kuriuos pasitelkdama ES veikia kultūros srityje.

Rengdama savo komunikatą Komisija atliko plačias išankstines konsultacijas su įvairiais 
Europos kultūros operatoriais.

Komunikatas yra pirmasis struktūrinis žingsnis Europos kultūros strategijos link, jis
grindžiamas trimis pagrindiniais tikslais:

– kultūros įvairovės ir kultūrų dialogo skatinimas,

– kultūros, kaip kūrybiškumo katalizatoriaus, skatinimas įgyvendinant Lisabonos strategiją,

– kultūros, kaip labai svarbios Europos Sąjungos tarptautinių santykių dalies, skatinimas. 

Antra vertus, Komisija nustato būdus, kuriuos taikant kultūros politika taps įmanoma, bei 
pripažįsta būtinybę kultūros aspektą įtraukti į kitas svarbias Bendrijos politikos sritis. Dėl 
pastarojo klausimo Komisija skelbia, jog ji neseniai sukūrė tarnybų darbo grupę. 

Komisija siūlo įvairius šios strategijos įgyvendinimo mechanizmus, kurių svarbiausias 
grindžiamas atviro koordinavimo metodu. 

Taip pat reikia pabrėžti pasiūlymą sukurti ES–AKR kultūros fondą bei kultūros forumą, 
siekiant struktūrinio dialogo su pilietine visuomene.

II. Pastabos

1. Kalbant apie kultūros aspekto įtraukimą į kitą Bendrijos politikos sritį, reikia pasakyti, kad 
tai nėra tik pagrįstos ambicijos, bet pareiga, numatyta EB sutarties 151 straipsnio 4 dalyje, 
kuri, deja, nuo Mastrichto sutarties, o vėliau ir Amsterdamo sutarties įsigaliojimo nebuvo iki 
šiol įgyvendinta. 
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Taigi reikia pritarti dabartiniam Komisijos požiūriui ir paraginti ją žengti dar svarbesnį 
žingsnį. Darbo grupės kultūros klausimais sukūrimas, apie kurį 2005 m. lapkričio mėnesį 
Budapešte paskelbė Komisijos pirmininkas J. M. Barroso, ir kuris iki šiol nebuvo 
įgyvendintas, bus konkrečios valios daryti pažangą šia linkme ženklas. 

Kalbant apie siūlomą diegti atviro koordinavimo metodą, jam reikėtų suteikti daugiau 
dinamiškumo, įtraukiant Europos Parlamentą. 

Atkreiptinas dėmesys į tai, kad komunikate labiau nagrinėjami kultūros instrumentinis, 
socialinis, ekonominis ir politinis aspektai nei jos pačios vertė. Vis dėlto komunikatas svarbus 
tuo, kad jame numatomi nauji procesai ir struktūros, platesni už veikiančias Bendrijos 
programas, kurios yra labiau ribotos. 

Taigi Taryba turi labai rimtai pažvelgti į tikslus atitinkančių biudžeto asignavimų klausimą. 

Kultūros aspekto įtraukimas į ES išorės santykius yra labai svarbus žingsnis. Šioje srityje yra 
daug darbo, kurį reikia atlikti vadovaujantis tikra strategija. 

2. Daugelį kartų, taip pat ir rengiant šį dokumentą, pranešėjas turėjo galimybę patvirtinti, kad 
Lisabonos strategijos pagrindiniai tikslai niekada nebus iki galo įgyvendinti, jei kultūra nebus 
laikoma vienu iš esminių aspektų.

Todėl galima tik pasidžiaugti ir prisidėti prie Komisijos komunikato, patvirtinančio šiuos 
teiginius.

Kultūra ipso facto tampa svarbiu Europos politikos darbotvarkės klausimu. Svarstomame 
komunikate jis nagrinėjamas įvairiais aspektais ir šiuo etapu svarbu tai atlikti tinkamai.

Būtina atsižvelgti ne tik į visas programas, kurių tiesioginis ar netiesioginis poveikis kultūros 
srityje leis remti geriausius sprendimus, taikant geriausią patirtį, nuolatos stebint, kad jos būtų 
suderintos su kitomis Bendrijos priemonėmis, pvz., struktūriniais fondais, kaip tai numatoma 
programoje „Kultūra“ (2007-2013 m.), bet ir į šių programų vaidmenį, kurį jos gali atlikti 
globalizacijos paveiktoje erdvėje.

Iš tikrųjų tai būtent ši globalizacijos paveikta erdvė ir verčia sutvirtinti ir sustiprinti Europos 
tapatybę, nepakenkiant įvairių Europos tautų kultūrinei įvairovei.

Tai mus veda prie bendro kultūros paveldo. Pranešime patvirtinama, kad Europos Sąjunga turi 
ypatingą pareigą puoselėti Europos kultūros vertybes, saugoti, skleisti ir dalytis ES išorėje ir 
viduje šiuo Europos kultūros paveldu, kuris yra būtinas pasaulio suvokimo elementas, 
sanglaudos ir vystymosi garantas, įvairovės ir įsitvirtinimo tarp kitų tautų ženklas.

Žinoma, šiandien Europoje, be kitų, egzistuoja ir tokių programų, kuriose skiriamas dėmesys 
ir skatinama kultūrinė kūryba, darbų platinimas, kultūros kūrėjų, agentų ir operatorių 
judumas, taip pat kinematografinė bei garso ir vaizdo kūryba; tačiau visos šios priemonės, su 
kuriomis reikia dirbti dar geriau, turi būti papildytos kitomis programomis, kurios leistų kiek 
įmanoma iš arčiau ir specifiškiau pažvelgti į Europos kultūros paveldą, kadangi tam tikriems 
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pagrindiniams jo aspektams gresia išnykimas, taip pat dėl to, kad pačiai Europos Sąjungai 
labai stinga nacionalinių ypatumų, dėl kurių valstybėse narėse ir kitose Europos šalyse per 
amžius susiformavo bendras kultūros paveldas, pažinimo.

Pranešėjas, naudodamasis proga atkreipti dėmesį į šiuos aspektus, baigdamas pateikia keletą 
rekomendacijų, kurios, jo manymu, turėtų prisidėti prie Europos Sąjungos kultūros politikos 
turtinimo bei geresnio ir visapusiškesnio Lisabonos darbotvarkės tikslų įgyvendinimo.


