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SUGESTII

Comisia pentru afaceri externe recomandă Comisiei pentru cultură și educație, care este 
comisie competentă, includerea următoarelor sugestii în propunerea de rezoluție ce urmează a 
fi adoptată:

 având în vedere Convenția UNESCO din 2005 asupra protecției și promovării 
diversității expresiilor culturale,

 având în vedere Comunicarea comună a Comisiei și a Înaltei Reprezentante a Uniunii 
pentru afaceri externe și politica de securitate din 8 iunie 2016 intitulată „Către o 
strategie a UE pentru relațiile culturale internaționale” (JOIN(2016)0029),

 având în vedere documentul intitulat „Viziune comună, acțiuni comune: o Europă mai 
puternică – o strategie globală pentru politica externă și de securitate a Uniunii 
Europene”, prezentat de Vicepreședinta Comisiei/Înalta Reprezentantă a Uniunii pentru 
afaceri externe și politica de securitate la 28 iunie 2016,

 având în vedere concluziile Consiliului din 7 iunie 2019 privind o abordare strategică a 
UE în ceea ce privește relațiile culturale internaționale și un cadru de acțiune1,

 având în vedere concluziile Consiliului din 21 iunie 2021 referitoare la abordarea UE 
privind patrimoniul cultural în situații de conflict și criză,

 având în vedere Rezoluția sa din 5 iulie 2017 intitulată „Către o strategie a UE pentru 
relațiile culturale internaționale”2,

 având în vedere orientările comune ale Serviciului European de Acțiune Externă și ale 
institutelor naționale de cultură ale UE, publicate în ianuarie 2021,

 având în vedere acțiunea pregătitoare privind cultura în relațiile externe ale UE și 
recomandările sale,

A. întrucât cultura are un potențial major de a promova valorile UE, de a-i consolida 
identitatea și de a contribui la îndeplinirea obiectivelor sale la nivel mondial, precum și 
de a aborda provocările globale;

B. întrucât resursele clar direcționate pentru relațiile culturale internaționale i-ar spori în 
mod semnificativ capacitatea de a se dezvolta pe deplin;

C. întrucât UE trebuie să se angajeze în relații culturale internaționale utilizând propriile 
sale instrumente pentru a modela fața culturală a UE la nivel mondial și pentru a 
completa activitatea institutelor culturale ale statelor membre din străinătate; 

D. întrucât regimurile neliberale și autoritare încearcă să redefinească normele și valorile 
internaționale, contestându-le universalitatea și declarându-le o armă de hegemonie 

1 JO C 192, 7.6.2019, p. 6.
2 JO C 334, 19.9.2018, p. 112.
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culturală utilizată de UE,

1. recunoaște eforturile Comisiei și ale Serviciului European de Acțiune Externă de a pune 
în aplicare strategia UE pentru relațiile culturale internaționale, demonstrând valoarea 
adăugată a UE și promovând cooperarea culturală cu țările partenere; 

2. salută dezvoltarea Platformei pentru relații culturale și punerea în aplicare în comun a 
programelor care le permit actorilor culturali și părților interesate din sectorul public să 
dezvolte idei inovatoare și proiecte concrete, să finanțeze relațiile culturale și să 
faciliteze rețelele;

3. solicită elaborarea unor strategii bazate pe relațiile culturale internaționale pentru 
delegațiile UE și alți actori ai UE în relațiile lor cu țările terțe; 

4. solicită alocarea resurselor bugetare și umane necesare pentru relațiile culturale 
internaționale și diplomația culturală ale UE, pentru a facilita cooperarea culturală cu 
actorii locali și cu mediul academic din țările terțe;

5. solicită o actualizare a strategiei UE din 2016 pentru relațiile culturale internaționale în 
vederea stabilirii unei dimensiuni structurale și instituționale permanente a UE și a 
dezvoltării și punerii în aplicare a unei strategii pe termen lung care să fie integrată 
permanent și orizontal în setul de instrumente de acțiune externă al UE.


