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Oświadczenie pisemne złożone zgodnie z art. 123 Regulaminu w sprawie prawa do
kultury jako prawa podstawowego obywateli UE1

1. Dziedzictwo kulturowe UE musi być chronione i promowane; kultura powinna być
udostępniana szerszemu kręgowi społeczeństwa, co z kolei sprzyjałoby wzbogaceniu
kulturowemu i poprawiłoby stan dzisiejszego społeczeństwa.
2. W 2010 r. sektor kultury i sektor kreatywny stanowiły nawet 4.5 % unijnego PKB i
pozwoliły na utworzenie 8.5 mln miejsc pracy w UE. Są one zatem ważnym czynnikiem
wzrostu przyczyniającym się do rozwoju nowoczesnej technologii oraz polityki na rzecz
innowacji.
3. Zgodnie z dyrektywą 2003/98/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 listopada
2003 r. w sprawie ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego2,
powszechne otwarcie zasobów publicznych (w tym w zakresie dziedzictwa kulturowego)
może potencjalnie wygenerować do 40 mld EUR dochodów rocznie, a łączne
bezpośrednie i pośrednie korzyści ekonomiczne w całej UE mogłyby wynieść nawet 140
mld EUR rocznie.
4. W szerszym rozumieniu dostęp do kultury ma zasadnicze znaczenie dla integracji
społecznej obywateli UE i integracji kulturowej osób w podeszłym wieku, mniejszości
etnicznych i mieszkańców obszarów wiejskich i peryferyjnych, ponieważ daje im
możliwość uczestnictwa w życiu kulturalnym i uczenia się przez całe życie, a także
znalezienia pracy.
5. Prawo do kultury jest podstawowym prawem obywateli UE, które wykracza poza prawo
do kształcenia i opieki zdrowotnej i powinno ono być rozumiane i uznawane jako prawo
do aktywnego uczestnictwa w kulturze, niezależnie od ograniczeń społecznych czy
geograficznych, i jako okazja do rozwoju kulturalnego, niezależnie od zdolności
intelektualnych danej osoby.
6. Wzywa się Komisję do promowania aktywnego uczestnictwa obywateli UE w kulturze i
do zachęcenia państw członkowskich do podejmowania większych inwestycji w tym
sektorze.
7. Niniejsze oświadczenie wraz z nazwiskami sygnatariuszy zostaje przekazane Komisji.

Zgodnie z art. 123 ust. 4 i 5 Regulaminu Parlamentu Europejskiego, jeżeli pod oświadczeniem podpisze się
większość posłów do Parlamentu, jest ono publikowane w protokole wraz z nazwiskami sygnatariuszy i
przekazywane adresatom, jednakże nie jest ono wiążące dla Parlamentu.
2 Dz.U. L 345 z 31.12.2003, s. 90.
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