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Писмена декларация, внесена съгласно член 123 от Правилника за дейността,
относно правото на култура като основно право на гражданите на ЕС1

1. Културното наследство на ЕС трябва да бъде защитавано и насърчавано; културата
следва да бъде достъпна за широката общественост, което от своя страна ще
насърчава културното обогатяване и ще подобрява състоянието на съвременното
общество.
2. През 2010 г. секторите на културата и творчеството (СКТ) представляваха до 4,5 %
от БВП на Съюза и създадоха 8,5 милиона работни места в ЕС, с което се оказаха
важен фактор на растежа, който допринася за развитието на съвременната политика
в областта на технологиите и иновациите.
3. Съгласно Директива 2003/98/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 17
ноември 2003 г. относно повторната употреба на информацията в обществения
сектор2 широкото отваряне на публичните ресурси (включително културното
наследство) има потенциала да генерира приходи в размер до 40 милиарда евро
годишно, като общия размер на преките и непреките икономически печалби в целия
ЕС би могъл да бъде 140 милиарда евро годишно.
4. Достъпът до култура в широкия смисъл на думата е от първостепенно значение за
социалното приобщаване на гражданите на ЕС и за културното приобщаване на
възрастните хора, етническите малцинства и населението в селските или
периферните райони, тъй като им позволява да участват в културата и обучението
през целия живот и да намерят работа.
5. Правото на култура е основно право на гражданите на ЕС, което надхвърля правото
на образование и здравеопазване, и следва да се разбира и да се признава като право
на активно участие в областта на културата, независимо от социалните или
географските ограничения, и като възможност за културно развитие, независимо от
интелектуалните способности на дадено лице.
6. Комисията се призовава да насърчава активното участие на гражданите на ЕС в
областта на културата и да насърчава държавите членки да увеличат инвестициите в
този сектор.
7. Настоящата декларация, придружена от списък с имената на подписалите я лица, се
предава на Комисията.

Съгласно член 123, параграфи 4 и 5 от Правилника за дейността на Европейския парламент, когато
дадена декларация е подписана от мнозинството от членовете на Парламента, тя се публикува в
протокола от заседанието съвместно с имената на подписалите я и се изпраща на адресатите, без обаче
това да обвързва Парламента.
2 OВ L 345, 31.12.2003 г., стр. 90.
1

PE527.827v01-00

BG

2/2

DC\1015504BG.doc

