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EIROPAS PARLAMENTA REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

par Eiropas darba kārtību kultūras jomā globalizācijas apstākļos
(2007/0000(INI))

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā EK līguma 151. pantu,

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 12. decembra Lēmumu 
Nr. 1855/2006/EK, ar ko izveido programmu „Kultūra” (2007.–2013.)1,

– ņemot vērā Apvienoto Nāciju Izglītības, zinātnes un kultūras organizācijas (UNESCO) 
2005. gada 20. oktobra Konvenciju par kultūras izpausmju daudzveidības aizsardzību un 
veicināšanu,

– ņemot vērā Izglītības, jaunatnes un kultūras lietu padomes 2007. gada 24. un 25. maija 
sanāksmju secinājumus, kā arī Padomes dokumentu 9021/2007,

– ņemot vērā Komisijas paziņojumu „Eiropa pasaulē – praktiski priekšlikumi lielākai 
saskaņotībai, efektivitātei un saskatāmībai” (COM(2006)0278),

– ņemot vērā Komisijas paziņojumu par Eiropas darba kārtību kultūrai augošas 
globalizācijas apstākļos (COM(2007)0242), kā arī Komisijas dienestu sagatavoto darba 
dokumentu, kas pievienots šim paziņojumam (SEC(2007)0570),

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta 2001. gada 5. septembra rezolūciju par sadarbību kultūras 
jomā Eiropas Savienībā2, 

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta 2003. gada 4. septembra rezolūciju par kultūras nozarēm3,

– ņemot vērā Reglamenta 45. pantu,

– ņemot vērā Kultūras un izglītības komitejas ziņojumu (A6-0000/2007),

A. tā kā, neskarot jautājumu par visplašāko un visvēlamāko atvērtību pret citām kultūrām, 
Eiropas Savienībai jo īpaši ir pienākums nodrošināt Eiropas kultūras bagātību un kultūras 
mantojumu, kurš jāsaglabā, par kuru jāizplata informācija un kurš jāpopularizē gan 
Eiropas Savienībā, gan ārpus tās robežām visās dimensijās un izmantojot visus līdzekļus;

B. tā kā Eiropas kultūras mantojums, kas ietverts šī mantojuma izteiksmes daudzveidībā un 
tā galveno matricu, piemēram, grieķu un latīņu antīkās pasaules un jūdaisma-kristietības, 
kombinācijās, Eiropu salīdzinājumā ar pārējiem kontinentiem jau vēsturiski ir izvirzījis 
priekšplānā, tā kā šis mantojums ir vienreizējs attīstības un progresa virzītājspēks visās 
dimensijās un mūsdienās tas joprojām ir būtiska atsauce uz humānismu, garīgo attīstību 
un izaugsmi, toleranci un pilsonību;

  
1 OV L 372, 27.12.2006., 1. lpp.
2 OV C 72 E, 21.3.2002., 142. lpp.
3 OV C 76 E, 25.3.2004., 459. lpp.
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C. tā kā pasaulē, kurā vērojama aizvien lielāka globalizācija, Eiropas kultūras bagātība 
nozīmē nukleāro konfigurāciju, kuras raksturīgās un galvenās iezīmes ir patiesa 
pievienotā vērtība un kuras ar identitāti saistītā nozīme ir būtiska gan Eiropai, gan 
Eiropas Savienībai, lai izprastu pasauli, nodrošinātu savu kohēziju, iezīmētu atšķirības un 
gūtu citu tautu atzinību;

D. tā kā saistībā ar Eiropas kultūras mantojuma vēsturiskās projekcijas atsevišķām 
izpausmēm citos kontinentos ir jāizmanto priekšrocību pasākumi, kas uzsver civilizācijas 
veidošanās faktorus, savstarpēju saprašanos un konstruktīvu pieeju to tautu starpā, kuras 
saistītas ar šo mantojumu,

1. atzinīgi vērtē šo Komisijas paziņojumu un apstiprina šajā paziņojumā izklāstītos mērķus; 
atgādina, ka kultūras būtisko un nozīmīgo lomu tas ir uzsvēris vairākkārt – izstrādājot 
Lisabonas stratēģiju, kā arī izveidojot jaunu globālās pārvaldības un ilgtspējīgas attīstības 
pīlāru;

2. uzsver, ka atbilstīgi Līguma 151. pantam, ņemot vērā kultūru dažādību un nacionālo 
identitāti, kultūras nozarē dalībvalstu starpā var izveidot vienīgi sadarbības politiku un 
partnerības nolīgumus;

3. uzskata, ka, lai pilnībā un saskaņoti īstenotu Līguma 151. panta 4. punktu, ir jāņem vērā 
nozares raksturīgās iezīmes, jo īpaši saistībā ar tās jaunrades un jauninājumu iespējām, lai 
kultūras nozare pilnībā varētu atrasties tajā pozīcijā, kas tai paredzēta Lisabonas 
stratēģijā;

4. uzskata, ka patlaban kultūras nozarē pieejamās Kopienas programmas pilnībā neatbilst tai 
situācijai, kas saistīta ar Eiropas kopīgo kultūras mantojumu, un tādēļ aicina Komisiju 
izteikt priekšlikumu par tādu īpašu programmu izstrādi, kuras ļauj plašāk un dziļāk 
uzturēt saikni starp materiāliem un nemateriāliem kultūras nozares produktiem un 
vērtībām, integrē Eiropas kultūras mantojumu, atvieglo arī mijiedarbību humānistu 
izpratnē par identitāti un atšķirībām, kā arī pašreizējā ražošanā kultūras jomā un kuras 
ļauj no tā gūt labumu un kopīgi izmantot šos produktus;

5. uzsver, ka visām programmām kultūras nozarē būtu ārkārtīgi pozitīva ietekme attiecībā 
uz kohēziju, ekonomisko izaugsmi, ilgtspējīgu attīstību, nodarbinātību un konkurētspēju;

6. iesaka, paralēli pamatprogrammai „Kultūra, 2007.–2013.” un papildinot šo minēto 
programmu, Padomei un Komisijai izstrādāt tādu programmu, kuras mērķis ir palielināt 
visu gadsimtu un visu dimensiju Eiropas klasiskā kultūras mantojuma un nacionālo 
kultūru vēsturisko ieguldījumu vērtību;

7. aicina Komisiju pastiprināt atbalsta politiku, attiecinot to arī uz literāro darbu 
tulkojumiem, kas paredzēta programmā „Kultūra, 2007.–2013.”;

8. aicina Komisiju izstrādāt tādu programmu, kuras mērķis ir veicināt Eiropas valodu 
popularizēšanu pasaulē un šo valodu lomu kultūras jaunradē citos kontinentos, lai tādā 
veidā sekmētu gan savstarpējas zināšanas un sapratni, gan mijiedarbību kultūras jomā, ko 
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rada un virza uz priekšu šīs valodas ārpus ES robežām;

9. ierosina Parlamentam, Padomei, Komisijai un dalībvalstīm iesaistīties tādu apstākļu 
izveidē, kas patiešām būtu labvēlīgi kultūrai un kultūras jaunradei visos ES dzīves 
aspektos un jo īpaši attiecībā uz ģimeni, skolu, mūžizglītību, sociālo komunikāciju un 
digitālo tehnoloģiju jomu;

10. uzsver, cik svarīga ir humanitārā un filoloģiskā izglītība, kas veicina jauniešu 
pilnveidošanos, profesionālā aicinājuma atklāšanu un attīstību un ļauj pilnvērtīgi baudīt 
kultūras izpausmes un vērtības;

11. norāda uz to, cik svarīga ir struktūra gan skolā, gan sabiedrībā, novatoriski tilti starp 
kultūru, pētniecību, zinātni un tehnoloģijām, kā arī uz vajadzību izstrādāt tādas 
programmas, kas attiecas uz šiem aspektiem;

12. pieprasa Komisijai izstrādāt piemērotu instrumentu, kas nosaka saistībā ar Eiropas 
kultūras nozarēm krīzes skartās jomas, īpašu uzmanību pievēršot izdevējdarbības tirgum, 
kura attīstība ir novedusi pie kvalitatīvas literārās darbības apdraudējuma, priekšrocību 
dodot bestselleriem, kā arī jaunradei mūzikas jomā, kuras kvalitāti un dažādību arī sākusi 
apdraudēt digitālo tehnoloģiju izplatība pasaules mērogā, kolektīvo tiesību pārvaldības 
(„collective rights management”) koncentrācija un pirātisms;

13. uzskata, ka ir jāievieš orientieri patiesai diplomātijai ES kultūras jomā, un uzstāj, ka 
dalībvalstīm un Kopienas iestādēm jāstiprina savu diplomātisko pārstāvniecību kultūras 
dimensija un jāizstrādā strukturētas, regulāras un ES kultūras nozarei veltītas iniciatīvas;

14. iesaka Padomei un Komisijai izveidot un popularizēt sarakstu, kurā ietvertu visās 
dalībvalstīs esošās „kultūras svētvietas”, un, izmantojot šo sarakstu, izstrādāt iniciatīvas 
un īstenot īpašus pasākumus, kas regulāri notiktu šajās kultūras apliecināšanās un 
izplatības vietās;

15. ierosina Padomei un Komisijai izveidot „Eiropas kultūras mecenātisma” un „Eiropas 
kultūras mecenāta” dienestus, lai ieviestu efektīvus valsts un privātā sektora partnerības 
mehānismus saistībā ar Komisijas paredzētajiem darbības mērķiem;

16. papildus ierosina ieviest Eiropas Lielās atzinības balvu, ko piešķirtu regulāri visās 
kultūras jaunrades jomās;

17. iesaka 2010. gadu noteikt par „Grieķu un latīņu klasikas Eiropas gadu”, lai pievērstu ES 
iedzīvotāju uzmanību būtiskajam kultūras mantojumam, kas mūsdienās ir pakļauts 
aizmirstības riskam;

18. norāda Padomei uz to, ka steidzami un obligāti ir jāpārskata tie budžeta līdzekļi, kas 
paredzēti šajā Komisijas paziņojumā plānoto un pašreizējo pasākumu atbalstam;

19. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Padomei, Komisijai, dalībvalstu valdībām un 
parlamentiem, kā arī UNESCO un Eiropas Padomei.



PE 393.960v01-00 6/8 PR\683736LV.doc

LV

PASKAIDROJUMS

I. Komisijas paziņojums 

Šajā paziņojumā Komisija apstiprina kultūras galveno nozīmi saistībā ar Eiropas integrāciju 
un ES pamanāmību starptautiskajā mērogā. 

Tādēļ ir izvirzīts priekšlikums par darba kārtību kultūras jomā, lai izstrādātu stratēģiju gan 
Eiropas Savienībā, gan tās attiecībās ar trešām valstīm.

Paziņojumam ir pievienots Komisijas dienestu izstrādāts darba dokuments; šie dienesti ir 
sagatavojuši aprakstu par dažādām metodēm un instrumentiem, ar kuru palīdzību ES veic 
pasākumus kultūras nozarē.

Sagatavojot paziņojumu, Komisija iepriekš noorganizēja plašas apspriedes ar dažādiem 
kultūras nozarē iesaistītiem dalībniekiem.

Paziņojums ir pirmais nozīmīgais solis virzībā uz ES kultūras stratēģiju, un tā pamatā ir trīs 
galvenie mērķi:

- kultūras daudzveidības veicināšana un starpkultūru dialogs,

- kultūras kā jaunrades izpausmes līdzekļa veicināšana saskaņā ar Lisabonas stratēģiju,

- kultūras kā Eiropas Savienības ārējo attiecību būtiska elementa veicināšana. 

Komisija arī nosaka kultūras politikas īstenošanas veidus un atzīst kultūras dimensijas 
integrāciju citās attiecīgajās Kopienas politikas jomās. Attiecībā uz šo pēdējo jautājumu 
Komisija paziņo, ka nesen tā ir izveidojusi dienestu darba grupu. 

Lai īstenotu šo stratēģiju, Komisija ierosina izmantot dažādus mehānismus; vissvarīgākā 
mehānisma pamatā ir atklātā koordinācijas metode. 

Jāuzsver arī priekšlikums izveidot ES un ĀKK valstu kultūras fondu un kultūras forumu, lai 
īstenotu dialogu ar pilsonisko sabiedrību.

II. Piezīmes

1. Attiecībā uz kultūras iekļaušanu citās politikas jomās ir jāatzīmē, ka runa nav par rūpīgi 
pamatotu mērķi, bet gan par saistībām, kas noteiktas EK līguma 151. panta 4. punktā, kurš 
diemžēl stājās spēkā pirms Māstrihtas līguma, bet pēc Amsterdamas līguma, kas vēl nebija 
ieviests.  

Tādēļ atzinīgi jāvērtē pašreizējā pieeja un jāaicina Komisija oficiāli iesaistīties šī jautājuma 
risināšanā augstākā līmenī. Kultūras darba grupas izveide, par ko priekšsēdētājs J. M. Barroso
paziņoja Budapeštā 2005. gada novembrī, bet kas tomēr joprojām nav īstenota, būs konkrēts 
apliecinājums vēlmei šajā virzienā panākt progresu. 
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Runājot par ierosinātās atklātās koordinācijas metodes ieviešanu, tai vajadzētu piešķirt jaunu 
dinamiku, piesaistot Eiropas Parlamentu. 

Ir jāatzīmē, ka šajā paziņojumā kultūra vairāk tiek aplūkota no lietderīguma, sociālā, 
ekonomiskā un politiskā aspekta, nevis pēc būtības. Taču paziņojums ir svarīgs, jo tajā 
paredzēti jauni procesi un struktūras, kas papildina pašreizējās Kopienas programmas, kurās 
izmantojamie līdzekļi ir visai ierobežoti. 

Tomēr Padomē nopietni jāizskata jautājums par noteiktajiem mērķiem atbilstošu budžeta 
līdzekļu piešķiršanu. 

Kultūras iekļaušana ES ārējās attiecībās ir būtiska attīstība. Šajā jomā vēl ir daudz darāmu 
lietu, kas jārisina saistībā ar patiesu stratēģiju. 

2. Referents atkārtoti, jo īpaši pašreizējā likumdošanas procesā, ir izmantojis iespēju 
apstiprināt, ka Lisabonas stratēģijas galvenos mērķus nekad nebūs iespējams īstenot pilnībā, 
ja kultūra netiks noteikta par vienu no galvenajām dimensijām. 

Tādēļ viņš var izteikt vienīgi atzinību un gandarījumu par Komisijas paziņojumu, kurā 
atbalstīta viņa paustā nostāja.

Kultūra ipso facto kļūst par svarīgu jautājumu Eiropas politiskajā darba kārtībā.
Paziņojumu iespējams izskatīt transversāli un vairākos virzienos, un šajā posmā svarīgi ir tas, 
lai šāda izskatīšana notiktu pareizi.

Vērā jāņem ne vien visas tās programmas, kuras tiešā vai netiešā veidā ietekmē kultūras jomu 
un tādējādi veicina labākos risinājumus, izmantojot labāko praksi un jebkurā brīdī nodrošinot 
atbilstīgu saikni ar citiem Kopienas instrumentiem, piemēram, struktūrfondiem, kā arī, kā to 
paredz pamatprogramma „Kultūra, 2007.–2013.”, bet arī tā nozīme, kāda šīm programmām 
var būt globalizētajā vidē šo programmu dinamiskās mijiedarbības dēļ.

Tieši šī globalizētā vide ir tā, kas liek apliecināt un stiprināt Eiropas identitāti, neskarot 
dažādu Eiropas tautu kultūru daudzveidību.

Tādējādi mēs nonākam pie jautājuma par kopīgo kultūras mantojumu. Ziņojumā apstiprināts, 
ka Eiropas Savienībai ir īpašs pienākums nodrošināt Eiropas kultūras bagātību, saglabāt 
Eiropas kultūras mantojumu, izplatīt par to informāciju un popularizēt to gan Eiropas 
Savienībā, gan ārpus tās robežām – šī kultūras bagātība ir svarīgs faktors saistībā ar pasaules 
izpratni, kohēzijas un attīstības nodrošināšanu, atšķirības iezīmi un apliecinājumu attiecībā 
pret citām tautām.

Protams, pašreiz Eiropas mērogā citu starpā ir tādas programmas, kurās ņem vērā un veicina 
kultūras jaunradi, darbu apriti, darbu autoru, aģentu un kultūras jomas dalībnieku mobilitāti, 
kā arī audiovizuālos un kinematogrāfiskos darbus; tomēr viss šis mehānisms, kura efektivitāti 
ir svarīgi palielināt, ir jāpapildina ar citām programmām, kas ļauj precīzāk un skaidrāk izprast 
Eiropas kultūras mantojumu, jo dažiem šiem galvenajiem aspektiem draud izzušana, turklāt 
arī tāpēc, ka pat Eiropas Savienības iekšienē lielā mērā netiek savstarpēji ievēroti valstu 
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noteikumi, ar kuriem saskaņā kopīgais kultūras mantojums ir veidojies ES dalībvalstīs un 
citās Eiropas valstīs gadsimtu garumā. 

Lai pievērstu uzmanību šiem aspektiem, referents, izmantojot izdevību, secinājumos sniedz 
dažus ieteikumus, kuriem, viņaprāt, vajadzētu lielā mērā bagātināt Eiropas Savienības 
kultūras politiku un labāk un pilnīgāk īstenot Lisabonas programmā noteiktos mērķus.


