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PROJEKT REZOLUCJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie europejskiej agendy kultury w dobie globalizacji świata
(2007/0000(INI))

Parlament Europejski,

– uwzględniając art. 151 Traktatu WE,

– uwzględniając decyzję nr 1855/2006/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 
12 grudnia 2006 r. ustanawiającą program Kultura (2007-2013)1,

– uwzględniając konwencję Organizacji Narodów Zjednoczonych do spraw Oświaty, Nauki 
i Kultury (UNESCO) z dnia 20 października 2005 r. w sprawie ochrony i promowania 
różnorodności form ekspresji kulturalnej,

– uwzględniając wnioski z posiedzenia Rady „Oświata, Młodzież i Kultura” z 24 i 25 maja 
2007 r. oraz dokument nr 9021/2007 Rady,

– uwzględniając komunikat Komisji pt.: Europa w świecie - jak uzyskać większą spójność, 
skuteczność i widoczność (COM(2006)0278),

– uwzględniając komunikat Komisji dotyczący europejskiej agendy kultury w dobie 
globalizacji świata (COM(2007)0242) oraz odnoszący się tego komunikatu dokument 
roboczy służb Komisji (SEC(2007)0570),

– uwzględniając rezolucję z dnia 5 września 2001 r. w sprawie współpracy w dziedzinie 
kultury w Unii Europejskiej2, 

– uwzględniając rezolucję z dn. 4 września 2003 r. w sprawie przemysłu kulturalnego3,

– uwzględniając art. 45 Regulaminu,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Kultury i Edukacji (A6-0000/2007),

A. mając na uwadze, że bez szkody dla jak największej i jak najbardziej pożądanej 
otwartości na inne kultury Unia Europejska ma szczególny obowiązek czuwania nad 
bogactwem kulturowym Europy, gdyż europejskie dziedzictwo kultury musi być 
zachowane, rozpowszechniane i propagowane zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz Unii 
we wszystkich jego przejawach i na wszystkie sposoby,

B. mając na uwadze, że europejskie dziedzictwo kultury rozumiane w swej różnorodności 
wyrazu i mnogości głównych wzorców, takich jak starożytność grecka, rzymska i 
judeochrześcijańska, z historycznego punktu widzenia umieściło Europę w awangardzie 
wszystkich kontynentów, okazało się niezrównanym napędem rozwoju i postępu, 
rozprzestrzeniło się we wszystkich kierunkach i dziś jeszcze wciąż stanowi kluczowe 
odniesienie dla humanizmu, wzbogacenia i odnowienia duchowego, tolerancji i postawy 

  
1 Dz.U. L 372 z 27.12.2006, str. 1.
2 Dz.U. C 72 E z 21.3.2002, str. 142.
3 Dz.U. C 76 E z 25.3.2004, str. 459.
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obywatelskiej,

C. mając na uwadze, że w świecie w coraz większym stopniu poddanym globalizacji 
bogactwo kultury europejskiej daje elementarną konfigurację, której specyficzne i 
znaczące cechy charakterystyczne stanowią rzeczywistą „europejską wartość dodaną” i 
której rola kształtowania tożsamości jest kluczowa dla Europy i dla Unii pozwalając 
zrozumieć świat, zapewnić jego spójność, zaznaczyć swoją odrębność i wyrażać siebie 
wobec innych narodów,

D. mając na uwadze, że szczególne sposoby wyrażania historycznego wpływu europejskiego 
dziedzictwa kultury na innych kontynentach muszą być okazją do przeprowadzenia 
uprzywilejowanych działań uwidaczniających czynniki budujące cywilizację, wzajemne 
zrozumienie i konstruktywne podejście między narodami, które reprezentują,

1. z zadowoleniem przyjmuje omawiany komunikat Komisji i popiera wskazane w nim 
cele; przypomina, że przy wielu okazjach podkreślał kluczową i kształtującą rolę kultury 
w strategii lizbońskiej oraz w tworzeniu nowego filaru globalnego zarządzania i trwałego 
rozwoju;

2. podkreśla, że stosując art. 151 traktatu, w poszanowaniu różnorodności kulturowej i 
tożsamości narodowej, w sektorze kultury wdrażane mogą być jedynie polityki 
współpracy i umowy o partnerstwie między państwami członkowskimi;

3. dla pełnego i spójnego wdrożenia art. 151 ust. 4 traktatu uważa za konieczne wzięcie pod 
uwagę specyficznych cech omawianego sektora, szczególnie w związku z jego 
możliwościami twórczymi i innowacyjnymi, tak aby kultura mogła w pełni zająć 
przysługujące jej miejsce w ramach strategii lizbońskiej;

4. uważa, że obecnie dostępne w sektorze kultury programy wspólnotowe nie w pełni 
odpowiadają sytuacji związanej ze wspólnym dziedzictwem kulturowym Europejczyków 
i zwraca się w związku z tym do Komisji o zaproponowanie opracowania szczegółowych 
programów pozwalających w szerszy i głębszy sposób na utrzymywanie kontaktu z 
dobrami i wartościami, materialnymi i niematerialnymi, które tworzą europejskie 
dziedzictwo kultury, ułatwiają ich wzajemny wpływ w humanistycznym zrozumieniu 
tożsamości i różnic i w dzisiejszym przemyśle kulturalnym oraz które umożliwiają 
korzystanie z nich i dzielenie się nimi;

5. podkreśla, że wszystkie programy w sektorze będą miały bardzo pozytywne aspekty 
jeżeli chodzi o spójność, rzeczywistą konwergencję, wzrost gospodarczy, trwały rozwój, 
zatrudnienie i konkurencyjność;

6. zaleca Radzie i Komisji opracowanie programu mającego na celu nadanie wartości 
klasycznemu dziedzictwu europejskiemu i wkładowi historycznemu kultur narodowych 
na przestrzeni wieków i we wszystkich przejawach, równolegle do programu ramowego 
„Kultura 2007-2013” i jako jego uzupełnienie;

7. zwraca się do Komisji o wzmocnienie polityk na rzecz wspierania tłumaczeń dzieł 
literackich przewidzianych w programie „Kultura 2007-2013”;
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8. zwraca się do Komisji o sporządzenie programu mającego na celu nadanie wartości 
promowaniu języków europejskich w świecie i ich roli w tworzeniu kultury innych 
kontynentów, w sposób ułatwiający zarówno wzajemne poznanie i zrozumienie, jak i 
wzajemne przenikanie się kultur spowodowane tymi językami i w nich wyrażane w ich 
kontekstach pozaeuropejskich;

9. proponuje zaangażowanie Parlamentu, Rady, Komisji i państw członkowskich w 
stworzenie warunków rzeczywiście sprzyjających kulturze i tworzeniu kultury we 
wszystkich przejawach życia Unii, a w szczególności w sferze rodziny, szkoły, uczenia 
się przez całe życie, komunikacji społecznej i w dziedzinie technologii cyfrowych;

10. podkreśla znaczenie, jakie przybiera nauczanie sztuki i literatury w doskonaleniu 
osobowości młodych ludzi, w pobudzaniu i rozwijaniu ich drogi życiowej i w pełnym 
korzystaniu z dóbr i wartości kultury;

11. przywołuje znaczenie tworzenia mostów innowacji - zarówno w szkole jak i w 
społeczeństwie - między kulturą, badaniami naukowymi, nauką i technologią oraz 
potrzebę opracowania programów odnoszących się do ww. aspektów;

12. zwraca się do Komisji o opracowanie odpowiedniego instrumentu identyfikującego 
branże przechodzące kryzys w europejskim przemyśle kulturalnym, szczególną uwagę 
zwracając na rynek wydawniczy, którego rozwój doprowadził do zagrożenia twórczości 
literackiej dobrej jakości tzw. „bestsellerami” i sferą twórczości muzycznej, której jakość 
i różnorodność stają również wobec zagrożenia ze strony rozpowszechniania technologii 
cyfrowych na skalę światową, koncentrowania tzw. „collective rights management” i 
rynku pirackiego;

13. uważa, że wprowadzone muszą zostać wytyczne rzeczywistej, europejskiej dyplomacji na 
rzecz kultury i nalega, aby państwa członkowskie i instytucje Wspólnoty wzmocniły 
sekcje kultury własnych placówek dyplomatycznych oraz by podejmowały odpowiednio 
zaprogramowane i regularne inicjatywy na rzecz kultury europejskiej;

14. zaleca Radzie i Komisji sporządzenie i promowanie listy „miejsc pielgrzymek kultury” 
we wszystkich państwach członkowskich i sprzyjanie dzięki temu działaniu rozwojowi 
inicjatyw i szczegółowych wydarzeń, które miałyby odbywać się regularnie w 
omawianych miejscach świadectwa i promieniowania kultury;

15. proponuje Radzie i Komisji stworzenie funkcji „europejskiego mecenatu kultury” oraz 
„europejskiego mecenasa kultury” w perspektywie powołania skutecznego partnerstwa 
między sektorem publicznym i prywatnym w ramach celów działania przewidywanego 
przez Komisję;

16. proponuje ponadto ufundowanie bardzo prestiżowych nagród europejskich 
przyznawanych na stałe we wszystkich dziedzinach twórczości artystycznej;

17. sugeruje, aby rok 2010 został ogłoszony „Europejskim rokiem klasyków greckich i 
łacińskich” w celu zwrócenia uwagi narodów Unii na to kluczowe dziedzictwo kultury, 
dziś zagrożone zapomnieniem;
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18. sygnalizuje Radzie pilną i naglącą potrzebę rewizji środków budżetowych 
przeznaczonych na wspieranie działań planowanych w ramach niniejszego komunikatu
Komisji oraz środków istniejących;

19. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie oraz 
Komisji, jak również rządom i parlamentom państw członkowskich oraz UNESCO i 
Radzie Europy.
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UZASADNIENIE

I. Komunikat Komisji 

W omawianym komunikacie Komisja potwierdza centralną rolę, jaką odgrywa kultura dla 
integracji europejskiej i dla szerszego odbioru Unii Europejskiej na scenie międzynarodowej. 

Dlatego właśnie zaproponowano agendę kultury na rzecz rozwinięcia strategii w Unii 
Europejskiej oraz w jej stosunkach z krajami trzecimi.

Komunikatowi towarzyszy dokument roboczy służb Komisji, który zawiera spis różnych 
sposobów i instrumentów, poprzez które Unia Europejska działa w dziedzinie kultury.

W ramach przygotowywania komunikatu Komisja przeprowadziła wcześniej szeroko 
zakrojone konsultacje z różnymi podmiotami kultury europejskiej. Komunikat jest pierwszym 
zorganizowanym krokiem w kierunku europejskiej strategii kultury i skupia się wokół trzech 
głównych celów:

- propagowanie różnorodności kulturowej i dialogu międzykulturowego,

- propagowanie w celu pobudzania kreatywności w ramach strategii lizbońskiej,

- propagowanie kultury jako istotnego elementu w stosunkach zewnętrznych Unii 
Europejskiej. 

Po wtóre Komisja określa sposoby, dzięki którym możliwe stanie się opracowanie polityki 
kultury oraz zaleca integrację wymiaru kultury z innymi, odpowiednimi politykami 
wspólnotowymi. W odniesieniu do tego ostatniego punktu Komisja poinformowała, że 
powołała niedawno grupę międzyresortową. 

Dla wdrożenia omawianej strategii Komisja proponuje różne mechanizmy, z których 
najważniejszy opiera się na otwartej metodzie koordynacji. 

Należy również podkreślić propozycję utworzenia funduszu kultury UE-AKP oraz Forum 
Kultury, aby budować dialog ze społeczeństwem obywatelskim.

II. Uwagi

1. Co do uwzględnienia kultury w innych politykach wspólnotowych, zauważyć trzeba, że nie 
chodzi o uzasadnioną ambicję, lecz o obowiązek nałożony na mocy art. 151 ust. 4 Traktatu 
WE, który niestety od czasu wejścia w życie najpierw Traktatu z Maastricht, a następnie 
Traktatu Amsterdamskiego, wciąż jeszcze nie został wprowadzony w życie.

Należy więc cieszyć się z obecnego podejścia i zwrócić się do Komisji o podjęcie na 
wyższym szczeblu uroczystego zobowiązania idącego w tym kierunku. Zapowiedziane przez 
przewodniczącego Barroso w Budapeszcie w 2005 r. powołanie grupy roboczej ds. kultury, 
które nie zostało jeszcze jednak zrealizowane, będzie konkretnym znakiem chęci dokonania 
postępów na tej drodze. 
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Jeżeli chodzi o wprowadzenie proponowanej otwartej metody koordynacji, należało by nadać 
jej nową dynamikę, włączając do niej Parlament Europejski. 

Zauważyć trzeba, że w omawianym komunikacie kultura traktowana jest bardziej w swym 
wymiarze instrumentalnym, społecznym, gospodarczym i politycznym, niż z punktu widzenia 
jej istotnej wartości jako celu samego w sobie. Jednak komunikat jest ważny, gdyż przewiduje 
nowe procesy i struktury, które wychodzą poza istniejące programy wspólnotowe, których 
środki są raczej ograniczone. 

Niemniej jednak kwestia adekwatnej do zapowiedzianych celów dotacji budżetowej musi 
zostać bardzo poważnie rozpatrzona przez Radę. 

Uwzględnienie kultury w stosunkach zewnętrznych Unii Europejskiej jest bardzo ważnym 
znakiem rozwoju. Pozostaje bowiem jeszcze wiele do zrobienia w tej dziedzinie i należy zająć 
się wspomnianą kwestią w ramach rzeczywistej strategii. 

2. Niejednokrotnie i już w czasie obecnej kadencji sprawozdawca miał okazję do 
potwierdzenia, że strategia lizbońska nigdy nie zdoła w pełni osiągnąć swoich celów 
podstawowych, jeżeli nie będzie się rozpatrywać kultury jako jednego z jej kluczowych 
wymiarów. 

Dlatego właśnie może on dzisiaj mieć powody do zadowolenia i przychylnie przyjąć 
komunikat Komisji, który przyznaje mu rację.

Kultura staje się dzięki temu ipso facto ważnym punktem europejskiego kalendarza 
politycznego.
Omawiany komunikat przyznaje kulturze podejście horyzontalne i wielokierunkowe, a 
sprawozdawca ma nadzieje, że zostanie ono wykorzystane poprawnie.

Należy rozpatrywać nie tylko wszystkie te programy, których bezpośredni lub pośredni 
skutek w dziedzinie kultury pozwoli na sprzyjanie najlepszym rozwiązaniom przy 
zastosowaniu najlepszych praktyk i przestrzegając zasady łączenia z innymi instrumentami 
wspólnotowymi, takimi jak fundusze strukturalne, jak przewiduje to program Kultura 2007-
2013, lecz także rolę, jaką programy te mogą odegrać wzajemnie i dynamicznie na siebie 
wpływając w świecie podlegającym globalizacji.

To właśnie ów podlegający globalizacji świat sprawia, że coraz bardziej nagląca staje się 
potrzeba wyrażania tożsamości europejskiej i jej wzmacniania, bez uszczerbku jednak dla 
różnorodności kultur narodów Europy.

Ten aspekt prowadzi nas do wspólnego dziedzictwa kultury. Dlatego właśnie w sprawozdaniu 
potwierdzono, że Unia ma szczególny obowiązek czuwania nad bogactwem kultury 
europejskiej, chroniąc, rozpowszechniając i dzieląc się dziedzictwem kultury europejskiej 
wewnątrz i na zewnątrz Unii, co jest czynnikiem koniecznym dla zrozumienia świata i 
gwarancją jego spójności i rozwoju, wskazującym na jego odmienność i będącym jego 
wyrazem wobec innych narodów.

Prawdą jest, że istnieją dzisiaj wśród innych programów programy o wymiarze europejskim, 
które uwzględniają i sprzyjają twórczości artystycznej, przepływowi dzieł sztuki, mobilności 
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twórców, agentów i podmiotów zajmujących się kulturą, a także twórczości filmowej i 
audiowizualnej, jednak każdy taki instrument, który należy dopracować, musi być 
uzupełniany innymi programami pozwalającymi na ściślejsze i bardziej szczegółowe 
określenie europejskiego dziedzictwa kultury, ponieważ niektóre z jego aspektów 
wzorcowych zagrożone są zaniknięciem, a w samej Unii zauważyć można wielką i wzajemną 
nieznajomość twórczości narodowej, poprzez którą wspólne dziedzictwo kultury znajdywało 
przez wieki konkretny wyraz w państwach członkowskich i w innych krajach europejskich. 

Korzystając z nadarzającej się okazji, sprawozdawca pragnie zwrócić uwagę na 
przedstawione kwestie, a konkludując formułuje kilka zaleceń, które - jego zdaniem -
powinny przyczynić się do szeroko rozumianego wzbogacenia unijnej polityki w dziedzinie 
kultury oraz do lepszej i pełniejszej realizacji celów zapisanych w strategii lizbońskiej.


