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NÁVRHY

Výbor pre zahraničné veci vyzýva Výbor pre kultúru a vzdelávanie, aby ako gestorský výbor 
zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

 so zreteľom na Dohovor UNESCO z roku 2005 o ochrane a podpore rozmanitosti 
kultúrnych prejavov,

 so zreteľom na spoločné oznámenie Komisie a vysokej predstaviteľky Únie pre 
zahraničné veci a bezpečnostnú politiku z 8. júna 2016 s názvom Stratégia EÚ pre 
medzinárodné kultúrne vzťahy (JOIN(2016)0029),

 so zreteľom na dokument s názvom Spoločná vízia, spoločný postup: Silnejšia Európa: 
globálna stratégia pre zahraničnú a bezpečnostnú politiku Európskej únie“, ktorú 28. 
júna 2016 predstavila podpredsedníčka Komisie/vysoká predstaviteľka Únie pre 
zahraničné veci a bezpečnostnú politiku,

 so zreteľom na závery Rady z 7. júna 2019 o strategickom prístupe EÚ k 
medzinárodným kultúrnym vzťahom a rámci pre činnosť1,

 so zreteľom na závery Rady o prístupe EÚ ku kultúrnemu dedičstvu v konfliktoch a 
krízach z 21. júna 2021,

 so zreteľom na svoje uznesenie z 5. júla 2017 o stratégii EÚ pre medzinárodné kultúrne 
vzťahy2,

so zreteľom na spoločné usmernenia Európskej služby pre vonkajšiu činnosť a národných 
kultúrnych inštitútov EÚ uverejnené v januári 2021,

 so zreteľom na prípravnú akciu s názvom Kultúra vo vonkajších vzťahoch EÚ a jej 
odporúčania,

A. keďže kultúra má veľký potenciál presadzovať hodnoty EÚ, upevňovať jej identitu a 
prispievať k plneniu jej cieľov na celom svete, ako aj k riešeniu globálnych výziev;

B. keďže jasne cielené zdroje pre medzinárodné kultúrne vzťahy by výrazne posilnili 
schopnosť plne ich rozvíjať;

C. keďže EÚ sa musí angažovať v medzinárodných kultúrnych vzťahoch svojimi 
vlastnými nástrojmi s cieľom formovať kultúrny obraz EÚ na celom svete a dopĺňať 
prácu kultúrnych inštitútov členských štátov v zahraničí; 

D. keďže neliberálne a autoritárske režimy sa pokúšajú opätovne vymedziť medzinárodné 
pravidlá a hodnoty tým, že spochybňujú ich univerzálnosť a tvrdia, že sú zbraňou 
kultúrnej hegemónie EÚ;

1 Ú. v. EÚ C 192, 7.6.2019, s. 6.
2Ú. v. EÚ C 334, 19.9.2018, s. 112.
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1. uznáva úsilie Komisie a Európskej služby pre vonkajšiu činnosť o vykonávanie 
stratégie EÚ pre medzinárodné kultúrne vzťahy, preukázanie pridanej hodnoty EÚ a 
podporu kultúrnej spolupráce s partnerskými krajinami; 

2. víta rozvoj platformy pre kultúrne vzťahy a spoločné vykonávanie programov, ktoré 
umožňujú kultúrnym aktérom a verejným zainteresovaným stranám rozvíjať inovatívne 
nápady a konkrétne projekty, financovať kultúrne vzťahy a uľahčovať vytváranie sietí v 
tejto oblasti;

3. vyzýva delegácie EÚ a iných aktérov EÚ, aby vo svojich vzťahoch s tretími krajinami 
vypracovali stratégie založené na medzinárodných kultúrnych vzťahoch; 

4. požaduje pridelenie potrebných rozpočtových a personálnych zdrojov na medzinárodné 
kultúrne vzťahy a kultúrnu diplomaciu EÚ s cieľom uľahčiť kultúrnu spoluprácu s 
miestnymi aktérmi a akademickou obcou v tretích krajinách;

5. vyzýva na aktualizáciu stratégie EÚ pre medzinárodné vzťahy v oblasti kultúry z roku 
2016 s cieľom vytvoriť trvalý štrukturálny a inštitucionálny rozmer EÚ a vypracovať a 
vykonávať dlhodobú stratégiu, ktorá by sa trvalo a horizontálne začlenila do súboru 
nástrojov vonkajšej činnosti EÚ.


