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Изменение  1 

Доминик Билд 

от името на групата ENF 

 

Доклад A8-0373/2015 

Джули Уорд 

Ролята на междукултурния диалог, културното многообразие и образованието за 

популяризирането на основните ценности на ЕС 

2015/2139(INI) 

Предложение за резолюция (член 170, параграф 4 от Правилника за дейността) с 

цел заместване на предложението за незаконодателна резолюция A8-0373/2015 

Резолюция на Европейския парламент относно ролята на междукултурния 

диалог, културното многообразие и образованието за популяризирането на 

основните ценности на ЕС 

Европейският парламент, 

– като взе предвид член 2 и член 4, параграфи 1 и 2 от Договора за Европейския 

съюз, 

– като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз и по-

специално член 6 от него, съгласно който образованието и културата са две 

области, в които Европейският съюз не разполага с правомощия и не може да се 

намесва в упражняването на тези компетенции, запазени за държавите членки, 

– като взе предвид Хартата на основните права на Европейския съюз
1
, и по-

специално преамбюла и членове 10, 11 и 12 от нея, 

– като взе предвид Европейската конвенция за защита на правата на човека, и по-

специално член 2 от Протокол № 1 към нея, 

– като взе предвид резолюцията на Общото събрание на ООН от 20 декември 2010 г., 

озаглавена „Култура и развитие“, 

– като взе предвид Конвенцията на ЮНЕСКО от 2005 г. за опазване и насърчаване на 

многообразието от форми на културно изразяване, 

– като взе предвид Всеобщата декларация на ООН за правата на човека (от 1948 г.), 

по-специално член 16 от нея, и Декларацията на ООН за премахване на всички 

форми на нетърпимост и дискриминация, основани на религиозна принадлежност 

или убеждения,  

– като взе предвид Декларацията от Париж относно популяризирането чрез 
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образование на гражданските и общите ценности – свобода, толерантност и 

недискриминация, приета на неформалната среща на министрите на образованието 

на Европейския съюз на 17 март 2015 г. в Париж (8496/15), 

– като взе предвид отчета за окончателните съвместни препоръки на 

председателската тройка на ЕС, направени по време на Европейската конференция 

по въпросите на младежта, проведена през 2015 г. в Люксембург, която взе предвид 

структурния диалог, който има за цел да даде възможност на младите хора за 

политическо участие в демократичния живот на Европа, и която призова 

Европейския парламент да насърчава основано на ценности образование и активно 

гражданско образование, 

– като взе предвид член 52 от своя правилник, 

– като взе предвид доклада на комисията по култура и образование (A8–0373/2015), 

A. като има предвид, че държавите – членки на Съюза, представляват огромно 

богатство на културно, социално и езиково многообразие; като има предвид, че в 

този контекст е важно различията да се уважават, като се избягват всякакви 

действия за насилствено унифициране, което би представлявало истинско 

посегателство срещу европейските народи; 

Б. припомня, че междукултурният диалог не е правно понятие, не е регламентиран в 

националното, европейското или международното право, но произтича от теорията 

на обществените отношения; 

В. като има предвид, че е важно да се проявява разбиране към националните 

особености, за да се засили зачитането на културното многообразие и да се обърне 

внимание на сложната реалност на нашите общества; 

Г. като има предвид, че постигането на тази цел е задача не единствено на публичните 

органи и лицата, отговорни за вземането на решения, но и споделена отговорност 

на обществото като цяло, включваща широк кръг от заинтересовани страни, като 

например семейства, медии, възпитатели, предприятия, общностни и религиозни 

лидери; като има предвид, че в допълнение към политическите участници, е важно 

да се подчертае ролята на всички други субекти, ангажирани в зачитането на 

културното разнообразие в Европа; 

Д. като има предвид, че зачитането на културното разнообразие и мирния диалог 

налагат истинско зачитане на традиционните култури в Европа, по-специално чрез 

признаването на историята и идентичността, присъщи на всяка държава членка; 

припомня, че това, което може да сближи народите е именно признаването на едно 

споделено цяло от ценности и традиции, което понастоящем е предмет на атаки от 

различни тоталитарни посегателства по света днес; 

Е. като има предвид, че зачитането на традиционните култури е съставна част от  

развитието и че всеки опит за противопоставяне на тези култури може да генерира 

напрежение от страна на засегнатото население и поради това да постигне обратен 

на поставената цел ефект; 



 

AM\1083370BG.doc  PE575.943v01-00 

BG Единство в многообразието BG 

Ж. като има предвид, че Европа и светът са изправени понастоящем пред многобройни 

предизвикателства, свързани с глобализацията, имиграцията, междукултурните и 

религиозните конфликти и разрастването на радикализма; 

1. застъпва мнението, че подходът на Европейския съюз следва да се стреми да 

изтъква различните национални култури в името на пълното зачитане на принципа 

на културното многообразие; 

2. застъпва становището, че признаването на провала на културното многообразие от 

много лидери на държавите членки следва да ги насочи да преосмислят стратегията 

си за интеграция, особено в областта на образованието; 

3. застъпва становището, че включването на сферата на културата във външните, 

двустранните и многостранните отношения на държавите членки и в тяхната 

политика за развитие представлява инструмент за разрешаване на конфликти, 

установяване на мир и предотвратяване на кризи; 

4. счита, че културният диалог и многообразието следва да останат инструменти в 

служба на суверенните държави в техните двустранни или многостранни 

отношения помежду им или с трети държави; 

5. призовава междурелигиозният диалог да се взема под внимание като съставна част 

на една предпоставка за мира и съществено средство за управление на 

конфликтите, като се поставя акцент върху достойнството на личността и върху 

необходимостта от зачитане на правата на човека по целия свят, като се дава 

особено предимство на свободата на мисълта, на убеждения и вероизповедание и 

на правото на закрила на религиозните малцинства, и особено на християните в 

Близкия Изток; 

6. подчертава, че един истински диалог между културите насърчава положителните 

взаимодействия и сътрудничеството, благоприятства разбирането и уважението 

между културите, увеличава разнообразието и зачитането на демокрацията и 

свободата; припомня, че този диалог е възможен единствено доколкото всеки 

гражданин възприеме и зачита доминиращата култура на страната, в която живее; 

7. в този смисъл насърчава държавите членки да засилят усилията си в областта на 

обучението и гражданското образование, което ще позволи на преподавателите да 

отразяват в по-голяма степен разнообразието на мненията, като същевременно 

осигурят зачитането от всички на общия културен контекст, специфичен за всяка 

държава членка; 

8. признава необходимостта от създаване на учебна среда за учащите, основани на 

права, но и на задължения, като например зачитането на авторитета на учителите, 

тъй като образованието не може да осигури стабилна рамка, без да взема предвид 

тези две измерения; подчертава също така, че макар обучението в ценности да е 

важно, усвояването на основни умения като четене и писане остава от съществено 

значение за развитието на всеки индивид; 

9. признава необходимостта да се осигури устойчива подкрепа за публичните и 
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частните образователни структури, младежките организации и институциите за 

обучение, стига те да зачитат принципите на свободата и основните ценности, 

специфични за всяка държава членка, с цел справяне с многобройните аспекти на 

несигурността, която в момента засяга младите поколения; 

10. насърчава приобщаващите артистични и спортни образователни и обучителни 

дейности за всички възрасти, както и доброволческата дейност, с цел засилване на 

процесите на социализация и асимилация на националната култура, специфична за 

всяка държава членка; 

11. насърчава институциите на ЕС да продължат своя анализ на радикализацията, да 

възприемат смела и реалистична позиция в дискусиите със суверенните държави 

членки, за да се разберат мащабите на процесите на политическо насилие и да се 

направят съответните изводи; в този смисъл приветства ораторите, взели участие в 

публичното изслушване от четвъртък, 15 октомври 2015 г., организирано от 

комисията по култура, по въпросите на предотвратяване на радикализацията, за 

качеството на техните изказвания и насоките за размисъл, които споделиха и които 

звучат като истински тревожни предупреждения; 

12. призовава държавите членки и техните народи сами да решават как разбират 

гражданството, съвместното съжителство и процеса на интеграция и дори на 

асимилация на чужденци в държавите си; припомня в този смисъл, че всеки 

новодошъл, каквито и да са условията, свързани с неговото пристигане, трябва да 

проявява уважение към културата и традициите на приемащата го държава, което е 

задължителна предпоставка за придобиване на ново гражданство и гарантиране на 

национално приобщаване; 

13. припомня, че съгласно разпоредбите на член 6 от Договора за функционирането на 

Европейския съюз държавите членки запазват своята компетентност в областта на 

културата и че в тази област ЕС разполага единствено с компетентност „за 

подкрепа“; при все това признава, че културата е съществен инструмент на 

дипломацията, но изразява съмнение относно уместността на 

институционализирането в малко по-голяма степен на този инструмент, поради 

заплахата, която това би представлявало за принципа на субсидиарност; 

14. подкрепя държавите членки в действията, които считат за необходими за 

предотвратяване на екстремизма и маргинализацията, чрез мерки, които според 

правителствата им съответстват на специфичните за държавата условия 

(исторически връзки с някои общности, двустранни споразумения, и т.н.), с широк 

кръг от участници за целите на борбата с тероризма и за стабилността на всяка 

държава; 

15. отбелязва демократичния дефицит, от който страдат редица държави членки, 

редовно демонстриран чрез процента на участие в изборите, особено на младите 

хора, но и чрез различни проучвания, изтъкващи песимизма на младото поколение 

по отношение на управляващите; изразява своята убеденост, че това са само 

симптоми на по-дълбока криза на доверието, която трябва да бъде преодоляна, 

включително с помощта инструменти като образованието и културата; твърди, че 

преоценката на обучението по история например, но също така и на преподаването 
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на хуманитарните науки, като гръцки и латински език, ще позволи на младите хора 

да възстановят връзката с корените си и по този начин да погледнат към бъдещето 

с увереността, че знаят откъде произлизат; поради това призовава държавите 

членки да помислят за преоценка на фундаменталните познания като средство за 

изграждане на активно гражданство и на млади хора, желаещи да бъдат в услуга на 

своите държави; 

16. отбелязва съществената роля на преподаватели и учители за укрепването – в 

сътрудничество със семействата – на социалните връзки, в тяхната мисия да 

създават връзка на принадлежност и помощ за младите хора в процеса на 

изграждането на техните граждански и етични норми; 

17. припомня, че всяка държава членка трябва да бъде свободна да избира процесите 

на интеграция и съвместно съжителство; изразява своето убеждение, че налагането 

на определени мерки „отгоре“ няма да отговори на предизвикателствата в областта 

на интеграцията, които се различават значително в различните държава в 

зависимост от националните особености, включително исторически; отчита, че 

проблемът с приема на мигрантите днес има европейски мащаби, но че в миналото 

е било доказано, че даден модел за интеграция може да работи отлично в една 

държава и да се провали в друга и че принудителното унифициране далеч не е 

решение и може да генерира нови проблеми; 

18. напомня на правителствата на държавите членки, че са били демократично избрани 

и че следователно техните финансови инвестиции и разходи трябва да изпълняват 

единствено и само изискванията, налагани от общото благо в съответната им 

държава, както и тези, поставени от техните народи; подчертава, че европейските 

институции не могат да изискват от суверенните нации да насърчават определени 

програми или инициативи в областта на културата и образованието в ущърб на 

тяхната свобода; 

19. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, 

Комисията, заместник-председателя на Комисията и върховен представител на 

Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност, специалния 

представител на Европейския съюз за правата на човека и правителствата на 

държавите членки. 

Or. fr 

 

 


