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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING

om en europæisk kulturdagsorden i en stadig mere globaliseret verden
(2007/0000(INI))

Europa-Parlamentet,

– der henviser til EF-traktatens artikel 251,

– der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 1855/2006/EF af 12. 
december 2006 om oprettelse af kulturprogrammet (2007-2013)1,

– der henviser til Unesco-konventionen af 20. oktober 2005 om beskyttelse af 
mangfoldigheden i kulturindhold og kunstneriske udtryk,

– der henviser til konklusionerne fra Rådets møde om "uddannelse, ungdom og kultur" af 
24. og 25. maj 2007 samt rådsdokument 9021/2007,

– der henviser til Kommissionens meddelelse om Europa i verden - Praktiske forslag til 
større sammenhæng, effektivitet og synlighed (KOM(2006)0278),

– der henviser til Kommissionens meddelelse om en europæisk kulturdagsorden i en stadig 
mere globaliseret verden (KOM(2007)0242) samt til arbejdsdokumentet fra 
Kommissionens tjenestegrene der ledsager denne meddelelse (SEK(2007)0570),

– der henviser til sin beslutning af 5. september 2007 om samarbejdet i Den Europæiske 
Union på kulturområdet2,

– der henviser til sin beslutning af 4. september 2003 om kultursektoren3,

– der henviser til forretningsordenens artikel 45,

– der henviser til betænkning fra Kultur- og Uddannelsesudvalget (A6-0000/2007),

A. der henviser til, at EU med forbehold af den størst mulige og mest ønskelige åbning til alle 
andre kulturer navnlig har pligt til at sikre Europas kulturelle rigdom, idet den europæiske 
kulturarv skal bevares, udbredes og formidles både i og uden for EU i alle dens 
dimensioner og på alle måder,

B. der henviser til, at den europæiske kulturarv med dens mange forskellige udtryksformer 
og sammensmeltningen af dens primære fundamenter, f.eks. den græsk-romerske og 
jødisk-kristne oldtid, historisk har stillet Europa i spidsen for alle kontinenterne, vist sig at 
være en uovertruffen drivkraft for udvikling og fremskridt, har spredt sig i alle retninger 
og i dag stadig er et væsentligt grundlag for humanisme, åndelig berigelse og animering, 
samt for tolerance og statsborgerskab,

  
1 EUT L 372 af 27.12.2006, s. 1.
2 EFT C 72 E af 21.3.2002, s. 142.
3 EUT C 76 E af 25.3.2004, s. 459.
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C. der henviser til, at den europæiske kulturelle rigdom i en stadig mere globaliseret verden 
har en kernefysisk form, hvis særlige og markante karakteristika udgør en europæisk 
merværdi, og hvis identitetsprægede rolle er vigtig for Europa og EU, for at forstå verden, 
for at sikre dets sammenhæng, for at markere dets forskellighed og hævde sig over for 
andre folk,

D. der henviser til, at de særlige udtryksformer i den historiske fremstilling af den 
europæiske kulturarv i andre verdensdele skal resultere i prioriterede aktioner, som sætter 
fokus på f.eks. civilisationens opståen, gensidig forståelse og konstruktiv tilnærmelse 
mellem de befolkninger, de repræsenterer,

1. glæder sig over nærværende meddelelse fra Kommissionen og godkender de mål, der er 
nævnt i den; minder om, at det gentagne gange har understreget den væsentlige og 
strukturerende rolle, som kulturen spiller i Lissabon-strategien og i styrkelsen af et nyt 
kulturelt indsatsområde vedrørende global styring og bæredygtig udvikling;

2. understreger, at i henhold til traktatens artikel 151 kan der kun, idet den kulturelle 
mangfoldighed og de nationale identiteter respekteres, etableres samarbejdspolitikker og 
indgås partnerskabsaftaler mellem medlemsstaterne på kulturområdet;

3. mener, at det for at sikre en fuldstændig og kohærent gennemførelse af traktatens 151, 
stk. 4, er nødvendigt at tage hensyn til områdets særlige karakteristika bl.a. evnen til 
kreativitet og innovation på området, således at kulturen kan indtage den plads, der 
tilkommer den inden for rammerne af Lissabon-strategien;

4. mener, at de fællesskabsprogrammer, der er tilgængelige på kulturområdet, ikke er helt i 
overensstemmelse med den situation, der er forbundet med europæernes fælles kulturarv; 
opfordrer i den forbindelse Kommissionen til at stille forslag til oprettelse af særlige 
programmer, med hvilke man kan bevare en bredere og mere dybtgående kontakt med de 
materielle og immaterielle goder og værdier, som den europæiske kulturarv består af, 
som fremmer deres samspil i den humanistiske forståelse af identiteter og forskelle samt i 
den nuværende kulturelle produktion, og som gør det muligt at nyde godt af og formidle 
dem;

5. understreger, at alle programmerne på kulturområdet vil få meget positive aspekter, hvad 
angår samhørighed, reel konvergens, økonomisk vækst, bæredygtig udvikling, 
beskæftigelse og konkurrenceevne;

6. henstiller til Rådet og Kommissionen at oprette et program, der sigter på at udnytte den 
europæiske klassiske arv og de nationale kulturers historiske bidrag i de sidste 
århundreder og i alle dimensioner, sideløbende med rammeprogrammet "Kultur 2007-
2013" og som supplement til dette;
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7. opfordrer Kommissionen til at styrke politikker til støtte for den oversættelse af litteratur, 
der er fastsat i programmet "Kultur 2007-2013";

8. opfordrer Kommissionen til at oprette et program, der sigter på at fremme europæiske 
sprog i verden og deres rolle i den kulturelle kreativitet i andre verdensdele, således at 
man kan fremme både den gensidige viden og forståelse, som udgøres af det kulturelle 
samspil, der opstår ved hjælp af og formidles af disse sprog i deres ramme uden for 
Europa;

9. foreslår, at Parlamentet, Rådet, Kommissionen og medlemsstaterne medvirker til at skabe 
positive betingelser for kultur og for kulturelle aktiviteter på alle niveauer af livet i EU og 
særlig med hensyn til familie, skole, livslang læring, social kommunikation og inden for 
digitale teknologier;

10. understreger betydningen af, at undervisning i kunst og litteratur indgår i udviklingen af 
unges personlighed, i stimuleringen og udviklingen af deres evner, og at de til fulde kan 
nyde godt af kulturelle goder og værdier;

11. understreger betydningen af, at der i skolen og i samfundet etableres innovationsbroer 
mellem kultur, forskning, videnskab og teknologi samt behovet for programmer, der 
omfatter disse aspekter;

12. anmoder Kommissionen om at udarbejde et passende instrument til fastsættelse af de 
sektorer, der er i krise i de europæiske kulturindustrier, idet der skal lægges særlig vægt 
på forlagsmarkedet, hvor udviklingen har betydet, at litterære frembringelser af høj 
kvalitet er blevet sat på spil til fordel for bestsellere, samt på musikaktiviteter, hvor 
kvaliteten og mangfoldigheden ligeledes er truet af den verdensomspændende udbredelse 
af digital teknologi, af koncentrationen af "collective rights management" og 
piratkopiering;

13. mener, at holdepunkterne for et egentligt europæisk kulturelt diplomati skal fastsættes; 
opfordrer medlemsstaterne og EU-institutionerne til at styrke den kulturelle del af deres 
diplomatiske repræsentationer og til at tage strukturerede og regelmæssige initiativer 
vedrørende europæisk kultur;

14. opfordrer Rådet og Kommissionen til at udarbejde og fremme en liste over "kulturelle 
pilgrimssteder" i alle medlemsstaterne og herigennem at udvikle initiativer og særlige 
begivenheder, som regelmæssigt skal finde sted på disse steder med kulturelle vidnesbyrd 
og udstråling;

15. opfordrer Rådet og Kommissionen til at oprette et "europæisk kulturmæcenat" og en 
"europæisk kulturmæcen" med henblik på at etablere effektive partnerskaber mellem den 
offentlige og private sektor, inden for rammerne af de aktionsmål, Kommissionen har 
fastsat;

16. opfordrer endvidere til at oprette europæiske priser med stor prestige, som skal tildeles på 
et permanent grundlag for alle kulturelle aktivitetsområder;
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17. foreslår, at 2010 gøres til "europæisk år for græske og romerske klassikere" med henblik 
på at gøre EU-befolkningen opmærksom på denne vigtige kulturarv, som i dag er truet af 
glemsel;

18. gør Rådet opmærksom på, at det er uopsætteligt og bydende nødvendigt at revidere de 
budgetmidler, som er beregnet til at støtte de aktioner, der er planlagt inden for rammerne 
af denne meddelelse fra Kommissionen og de eksisterende midler;

19. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet og Kommissionen samt til 
medlemsstaternes regeringer og parlamenter, Unesco og Europarådet.
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BEGRUNDELSE

I. Meddelelsen fra Kommissionen 

I nærværende meddelelse fastslår Kommissionen kulturens centrale rolle for den europæiske 
integration og for at gøre EU mere synligt på den internationale scene. 

Der foreslås derfor en dagsorden for kulturen med henblik på at udvikle en strategi både i EU 
og i dets forbindelser med tredjelande.

Med meddelelsen følger et arbejdsdokument fra Kommissionens tjenestegrene, i hvilket der 
beskrives forskellige metoder og instrumenter, ved hjælp af hvilke EU gør sig gældende på 
kulturområdet.

Under udarbejdelsen af meddelelsen har Kommissionen foretaget en bred forudgående høring 
af de forskellige europæiske kulturaktører.

Meddelelsen er den første strukturerede indsats hen imod en europæisk kulturstrategi og er 
baseret på tre primære mål:

– fremme af den kulturelle mangfoldighed og den tværkulturelle dialog,

– fremme af kulturen som katalysator for kreativitet som led i Lissabon-strategien for vækst 
og beskæftigelse,

– fremme af kulturen som et afgørende element i EU's eksterne forbindelser. 

Kommissionen beskriver endvidere, på hvilke måder man kan gennemføre en kulturpolitik og 
anbefaler at integrere den kulturelle dimension i alle relevante EU-politikker. Med dette for 
øje har Kommissionen f.eks. for nylig oprettet en ny tværgående gruppe. 

For at gennemføre denne strategi foreslår Kommissionen forskellige mekanismer, hvor den 
vigtigste er baseret på en åben koordinationsmetode. 

Forslaget om at oprette en EU-AVS-kulturfond og at etablere et kulturforum med henblik på 
at strukturere dialogen med det civile samfund skal også understreges.

II. Bemærkninger

1. Hvad angår integration af kulturen i de andre EU-politikker, skal det bemærkes, at der ikke 
er tale om et velbegrundet ønske, men om en forpligtelse i henhold til EF-traktatens artikel 
151, stk. 4, som efter at Maastricht-traktaten og derefter Amsterdam-traktaten trådte i kraft, 
desværre endnu ikke er blevet ført ud i livet. 
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Man kan derfor kun glæde sig over den nuværende tilgang og opfordre Kommissionen til at 
arbejde hen imod dette på det højeste niveau. Kommissionsformand Barroso meddelte i 
Budapest i november 2005, at der skulle oprettes en taskforce for kultur, men dette er 
imidlertid endnu ikke blevet til noget, men det ville være et konkret tegn på viljen til at gå 
videre i denne retning. 

Hvad angår iværksættelsen af den foreslåede åbne koordinationsmetode, skal den tilføres en 
ny dynamisme ved at inddrage Parlamentet. 

I meddelelsen behandles kultur især i dens instrumentmæssige, sociale, økonomiske og 
politiske dimension i stedet for ud fra dens egentlige værdi som et mål i sig selv. Meddelelsen 
er imidlertid vigtig i det omfang, hvor der foreslås nye processer og strukturer, som går ud 
over eksisterende fællesskabsprogrammer, i hvilke midlerne er begrænsede. 

Alligevel bør Rådet seriøst overveje spørgsmålet om en budgetbevilling, der er tilstrækkelig i 
forhold til de bekendtgjorte mål. 

Integration af kultur i EU's forbindelser udadtil er en udvikling af stor betydning. Der er 
meget at gøre på dette område, som skal behandles inden for rammerne af en egentlig strategi. 

2. Ordføreren har gentagne gange bl.a. i forbindelse med lovgivning, som er under 
behandling, haft lejlighed til at slå fast, at man aldrig vil kunne gennemføre de grundlæggende 
mål med Lissabon-strategien fuldt ud, hvis kulturen ikke betragtes som en af de væsentlige 
dimensioner i strategien.

Ordføreren glæder sig derfor over meddelelsen fra Kommissionen, som giver ham ret.

Kultur bliver i sig selv et vigtigt punkt på den europæiske politiske dagsorden. I nærværende 
meddelelse får kultur en tværgående behandling, der går i flere retninger, og det er i 
nuværende fase vigtigt, at denne behandling kommer til at foregå på den rigtige måde.

Der skal tages hensyn til ikke blot alle de programmer, hvis direkte eller indirekte virkning på 
kulturområdet gør det muligt at fremme de bedste løsninger, ved at anvende de bedste 
fremgangsmåder og til enhver tid sikre en omhyggelig koordinering med andre 
fællesskabsinstrumenter, f.eks. strukturfondene, som fastsat i kulturprogrammet 2007-2013, 
men også til den rolle disse programmer i deres dynamiske samspil kan spille i en globaliseret 
verden.

Det er faktisk netop denne globaliserede verden, som gør det nødvendigt at bekræfte og styrke 
den europæiske identitet med forbehold af mangfoldigheden i europæernes kulturer.

Dette fører os til den fælles kulturarv. I rapporten slås det fast, at EU har pligt til at beskytte 
den kulturelle rigdom i Europa og at bevare, udbrede og formidle denne europæiske kulturarv 
i og uden for EU, hvilket er nødvendig for at forstå verden, en garanti for dets samhørighed og 
udvikling, et tegn på dets forskellighed og selvhævdelse over for andre befolkninger.

Der findes ganske vist i dag på EU-plan programmer, i hvilke man tager hensyn til og 
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fremmer kulturelle aktiviteter, formidling af værker, skabende kunstneres, agenters og 
kulturelle aktørers mobilitet samt filmproduktion og audiovisuel produktion, men alle disse 
mekanismer, som man skal arbejde bedst muligt på, skal suppleres med andre programmer, 
som gør det muligt at indkredse den europæiske kulturarv nærmere og mere specifikt, når 
visse af dens grundlæggende aspekter er truet af forsvinden, og også fordi der i selve EU 
stadig er en dybtgående gensidig manglende forståelse for nationale betingelser, på hvilke den 
fælles kulturarv er blevet konkretiseret i medlemsstaterne og i andre europæiske lande i tidens 
løb.

Ordføreren, som benytter sig af lejligheden til at gøre opmærksom på disse aspekter, vil til 
sidst give en række anbefalinger, som efter hans mening burde bidrage til i høj grad at berige 
EU's kulturpolitik og til at sikre en bedre og mere fuldstændig gennemførelse af målene i 
Lissabon-dagsordenen.
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