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ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με μια ευρωπαϊκή ατζέντα για τον πολιτισμό σ’ έναν κόσμο παγκοσμιοποίησης 
(2007/0000(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 151 της Συνθήκης ΕΚ,

– έχοντας υπόψη την απόφαση αριθ. 1855/2006/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 12ης Δεκεμβρίου 2006 σχετικά με τη θέσπιση του προγράμματος 
Πολιτισμός (2007-2013)1,

– έχοντας υπόψη τη σύμβαση του Οργανισμού των Ηνωμένων Εθνών για την εκπαίδευση, 
την επιστήμη και τον πολιτισμό (Unesco) για την προστασία και την προώθηση της 
πολυμορφίας της πολιτιστικής έκφρασης, της 20ής Οκτωβρίου 2005,

– έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα της συνεδρίασης του Συμβουλίου «Εκπαίδευση, 
νεολαία και πολιτισμός» της 24ης και 25ης Μαΐου 2007, καθώς και το έγγραφο
9021/2007 του Συμβουλίου,

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με την Ευρώπη στον κόσμο –
πρακτικές προτάσεις για μεγαλύτερη συνοχή, αποτελεσματικότητα και προβολή
(COM(2006)0278),

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με μια ευρωπαϊκή ατζέντα για τον 
πολιτισμό σ’ έναν κόσμο παγκοσμιοποίησης (COM(2007)0242), καθώς και το έγγραφο 
εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής, το οποίο συνοδεύει αυτήν την ανακοίνωση 
(SEC(2007)0570),

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 5ης Σεπτεμβρίου 2007 σχετικά με την πολιτιστική 
συνεργασία στην Ευρωπαϊκή Ένωση2,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 4ης Σεπτεμβρίου 2003 σχετικά με τις πολιτιστικές 
βιομηχανίες3,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 45 του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας (A6-0000/2007),

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι, με την επιφύλαξη του μέγιστου δυνατού και του μέγιστου 
ευκταίου ανοίγματος σε όλους τους άλλους πολιτισμούς, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει όλως 
ιδιαιτέρως την υποχρέωση να μεριμνά για τον πολιτιστικό πλούτο της Ευρώπης, καθώς η 
ευρωπαϊκή πολιτιστική κληρονομιά πρέπει να διαφυλάσσεται, να διαδίδεται και να 
μεταλαμπαδεύεται τόσο εντός όσο και εκτός της Ένωσης, σε όλες τις διαστάσεις της και 

  
1 ΕΕ L 372 της 27.12.2006, σελ. 1.
2 ΕΕ C 72 E της 21.3.2002, σελ. 142.
3 ΕΕ C 76 E της 25.3.2004, σελ. 459.
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με όλα τα μέσα,

B. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ευρωπαϊκή πολιτιστική κληρονομιά, συμπεριλαμβανομένης της 
πολυμορφίας των εκφάνσεών της και της σύνθεσης των κύριων πηγών της, όπως, για 
παράδειγμα, της ελληνικής, λατινικής και ιουδαιοχριστιανικής αρχαιότητας, έθεσε 
ιστορικά την Ευρώπη στην πρωτοπορία όλων των ηπείρων, αποδείχτηκε απαράμιλλη 
κινητήρια δύναμη της ανάπτυξης και της προόδου, διαδόθηκε προς κάθε κατεύθυνση και 
σήμερα εξακολουθεί να αποτελεί βασική αναφορά ανθρωπισμού, εμπλουτισμού και 
πνευματικής ζωογόνου δύναμης, ανοχής και αγωγής του πολίτη,

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, σε έναν ολοένα και πιο παγκοσμιοποιημένο κόσμο, ο
ευρωπαϊκός πολιτιστικός πλούτος παρουσιάζει μια πυρηνική μορφολογία, του οποίου τα 
ειδικά και προσιδιάζοντα χαρακτηριστικά αποτελούν πραγματική ευρωπαϊκή υπεραξία 
και του οποίου ο ιδιοπρόσωπος ρόλος είναι ζωτικής σημασίας για την Ευρώπη και την 
Ένωση, για την κατανόηση του κόσμου, για τη διασφάλιση της συνοχής της, για την 
υπογράμμιση της διαφοράς της και την αυτοεπιβεβαίωσή της έναντι άλλων λαών,

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ειδικές εκφάνσεις της ιστορικής προβολής της ευρωπαϊκής 
πολιτιστικής κληρονομιάς σε άλλες ηπείρους πρέπει να οδηγούν σε προνομιακές δράσεις, 
οι οποίες αναδεικνύουν τους παράγοντες οικοδόμησης του πολιτισμού, αμοιβαίας 
κατανόησης και εποικοδομητικής προσέγγισης μεταξύ των λαών που αυτές 
αντιπροσωπεύουν,

1. εκφράζει την ικανοποίησή του για την παρούσα ανακοίνωση της Επιτροπής και εγκρίνει 
τους στόχους που διατυπώνονται σε αυτήν· υπενθυμίζει ότι έχει επανειλημμένως 
υπογραμμίσει τον βασικό και εποικοδομητικό ρόλο που διαδραματίζει ο πολιτισμός στη 
στρατηγική της Λισαβόνας και στη θέσπιση ενός νέου πυλώνα παγκόσμιας 
διακυβέρνησης και αειφόρου ανάπτυξης·

2. υπογραμμίζει ότι, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 151 της Συνθήκης, που αφορά τον 
σεβασμό της πολιτιστικής πολυμορφίας και των εθνικών ταυτοτήτων, μόνον πολιτικές 
συνεργασίας και συμφωνίες εταιρικών σχέσεων μεταξύ κρατών μελών μπορούν να 
υλοποιηθούν στον τομέα του πολιτισμού·

3. θεωρεί αναγκαίο, για την πλήρη και συνεκτική εφαρμογή του άρθρου 151 παράγραφος 4 
της Συνθήκης, να ληφθούν υπόψη οι ιδιαιτερότητες του τομέα, ιδίως στο πλαίσιο της 
ικανότητάς του για δημιουργικότητα και καινοτομία, προκειμένου ο πολιτισμός να 
μπορέσει να καταλάβει πλήρως τη θέση που του αναλογεί στο πλαίσιο της στρατηγικής 
της Λισαβόνας·

4. εκτιμά ότι τα κοινοτικά προγράμματα, που διατίθενται επί του παρόντος στον τομέα του 
πολιτισμού, δεν ανταποκρίνονται πλήρως στην κατάσταση που σχετίζεται με την κοινή 
πολιτιστική κληρονομιά των Ευρωπαίων και καλεί, ως εκ τούτου, την Επιτροπή να 
προτείνει τη δημιουργία ειδικών προγραμμάτων που θα επιτρέπουν, κατά τρόπο 
ευρύτερο και βαθύτερο, να διατηρηθεί η επαφή με τα αγαθά και τις αξίες, υλικού και 
άυλου χαρακτήρα, τα οποία ενσωματώνουν την ευρωπαϊκή πολιτιστική κληρονομιά, 
διευκολύνουν την αλληλεπίδρασή τους στην ανθρωπιστική κατανόηση των ταυτοτήτων 
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και των διαφορών, καθώς και στην υφιστάμενη πολιτιστική παραγωγή, και μας 
επιτρέπουν να τα αξιοποιήσουμε και να τα μοιραστούμε·

5. υπογραμμίζει ότι όλα τα προγράμματα στον τομέα του πολιτισμού θα έχουν λίαν θετικά
αποτελέσματα σε ό,τι αφορά τη συνοχή, την πραγματική σύγκλιση, την οικονομική 
μεγέθυνση, την αειφόρο ανάπτυξη, την απασχόληση και την ανταγωνιστικότητα·

6. συστήνει στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή τη δημιουργία προγράμματος που θα 
αποσκοπεί στην ανάδειξη της ευρωπαϊκής κλασικής κληρονομιάς και των ιστορικών
συμβολών των εθνικών πολιτισμών κατά την πάροδο των αιώνων και σε όλες τις 
διαστάσεις, παράλληλα με το πρόγραμμα-πλαίσιο «Πολιτισμός 2007-2013» και 
συμπληρωματικά προς αυτό·

7. καλεί την Επιτροπή να ενισχύσει πολιτικές στήριξης της λογοτεχνικής μετάφρασης, όπως 
προβλέπει το πρόγραμμα «Πολιτισμός 2007-2013»·

8. καλεί την Επιτροπή να δημιουργήσει ένα πρόγραμμα με σκοπό να αξιοποιηθεί η 
προώθηση των ευρωπαϊκών γλωσσών στον κόσμο και ο ρόλος τους στην πολιτιστική 
δημιουργία των υπολοίπων ηπείρων, κατά τρόπο που να διευκολύνει τόσο την αμοιβαία 
γνώση και κατανόηση όσο και την πολιτιστική αλληλεπίδραση που γεννούν και κομίζουν 
οι γλώσσες αυτές στις υπερευρωπαϊκές τους πτυχές·

9. προτείνει να δεσμευθεί το Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, η Επιτροπή και τα κράτη μέλη
για τη δημιουργία πραγματικά ευνοϊκών συνθηκών για τον πολιτισμό και την πολιτιστική 
δημιουργία σε όλες τις εκφάνσεις της ζωής της Ένωσης και ειδικότερα όσον αφορά την 
οικογένεια, το σχολείο, τη διά βίου μάθηση, την κοινωνική επαφή και τον κόσμο των 
ψηφιακών τεχνολογιών·

10. υπογραμμίζει τη σημασία που έχει η διδασκαλία των τεχνών και των γραμμάτων στην 
τελειοποίηση της προσωπικότητας των νέων, στην αφύπνιση και την ανάπτυξη της 
κλίσης τους και στην πλήρη απόλαυση των πολιτιστικών αγαθών και αξιών·

11. επικαλείται τη σημασία της δημιουργίας, τόσο στο σχολείο όσο και στην κοινωνία, 
καινοτόμων ζεύξεων μεταξύ του πολιτισμού, της έρευνας, της επιστήμης και της 
τεχνολογίας, καθώς και την ανάγκη για προγράμματα που θα καλύπτουν αυτές τις 
πτυχές·

12. ζητεί από την Επιτροπή να καταρτίσει ένα επαρκές μέσο που θα αναγνωρίζει τους τομείς 
που τελούν σε κρίση στις ευρωπαϊκές πολιτιστικές βιομηχανίες, προσδίνοντας ιδιαίτερη 
προσοχή στην αγορά των εκδόσεων, η ανάπτυξη της οποίας κατέληξε να θέσει σε 
κίνδυνο την ποιοτική λογοτεχνική δημιουργία προς όφελος των «best-sellers», και στον
κόσμο της μουσικής δημιουργίας, η ποιότητα και η πολυμορφία της οποίας απειλούνται 
εξίσου από την πλανητική διάδοση των ψηφιακών τεχνολογιών, από διαδικασίες 
συγκέντρωσης της «συλλογικής διαχείρισης δικαιωμάτων» και από την πειρατεία·

13. εκτιμά ότι πρέπει να καταστεί πρόσφορο το έδαφος για μια πραγματική ευρωπαϊκή 
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πολιτιστική διπλωματία και επιμένει ότι τα κράτη μέλη και τα κοινοτικά θεσμικά όργανα 
οφείλουν να ενισχύουν την πολιτιστική συνιστώσα των διπλωματικών αντιπροσωπειών 
τους και να αναλάβουν διαρθρωτικές και τακτικές πρωτοβουλίες, αφιερωμένες στον 
ευρωπαϊκό πολιτισμό·

14. συστήνει στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή την κατάρτιση και την προώθηση ενός 
καταλόγου «πολιτιστικών τόπων προσκυνήματος» σε όλα τα κράτη μέλη και, με τον 
τρόπο αυτό, την ανάπτυξη πρωτοβουλιών και ειδικών εκδηλώσεων που θα διεξάγονται 
ανά τακτά διαστήματα σε αυτές τις πολιτιστικές εστίες μαρτυρίας και ακτινοβολίας·

15. προτείνει στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή τη δημιουργία των λειτουργιών της 
«ευρωπαϊκής πολιτιστικής χορηγίας» και του «ευρωπαίου πολιτιστικού μαικήνα» με 
στόχο τη δημιουργία αποτελεσματικών συμπράξεων δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, στο 
πλαίσιο των στόχων της δράσης που επιδιώκει η Επιτροπή·

16. προτείνει, επιπλέον, τη θέσπιση ευρωπαϊκών βραβείων υψηλού κύρους, τα οποία θα 
απονέμονται σε διαρκή βάση, για όλους τους τομείς πολιτιστικής δημιουργίας·

17. προτείνει να χαρακτηριστεί το έτος 2010 «ευρωπαϊκό έτος των ελλήνων και λατίνων 
κλασικών», με σκοπό την προσέλκυση της προσοχής των λαών της Ένωσης σε αυτήν την 
σημαντική πολιτιστική κληρονομιά η οποία σήμερα κινδυνεύει να περιπέσει σε λήθη·

18. τονίζει στο Συμβούλιο την επείγουσα και επιτακτική ανάγκη να αναθεωρηθούν τα 
δημοσιονομικά μέσα που προορίζονται για τη στήριξη των δράσεων που προβλέπονται 
στο πλαίσιο της παρούσας ανακοίνωσης της Επιτροπής, καθώς και αυτών που ήδη 
υφίστανται·

19. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην 
Επιτροπή, στις κυβερνήσεις και στα κοινοβούλια των κρατών μελών, καθώς και στην 
Unesco και στο Συμβούλιο της Ευρώπης.
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

I. Η ανακοίνωση της Επιτροπής

Στην παρούσα ανακοίνωση, η Επιτροπή επιβεβαιώνει τον κεντρικό ρόλο του πολιτισμού για 
την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση και για μια μεγαλύτερη προβολή της ΕΕ στη διεθνή σκηνή. 

Προτείνεται, επομένως, μια ατζέντα για τον πολιτισμό, με σκοπό την ανάπτυξη μιας 
στρατηγικής τόσο στους κόλπους της ΕΕ όσο και στις σχέσεις της με τρίτες χώρες.

Η ανακοίνωση συνοδεύεται από ένα έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής, το 
οποίο καταγράφει διάφορους τρόπους και εργαλεία, μέσω των οποίων η ΕΕ παρεμβαίνει στον 
τομέα του πολιτισμού.

Στο πλαίσιο της προετοιμασίας της ανακοίνωσής της, η Επιτροπή προέβη σε ευρεία εκ των 
προτέρων διαβούλευση με διαφόρους ευρωπαϊκούς πολιτιστικούς φορείς.

Η ανακοίνωση αντιπροσωπεύει την πρώτη συγκροτημένη προσπάθεια για μια ευρωπαϊκή 
στρατηγική για τον πολιτισμό και διαρθρώνεται γύρω από τρεις μείζονες στόχους:

– την προώθηση της πολιτιστικής πολυμορφίας και του διαπολιτισμικού διαλόγου,

– την προώθηση του πολιτισμού ως φορέα της δημιουργικότητας στο πλαίσιο της 
στρατηγικής της Λισαβόνας,

– την προώθηση του πολιτισμού ως βασικού στοιχείου των εξωτερικών σχέσεων της ΕΕ. 

Κατά δεύτερο λόγο, η Επιτροπή αναγνωρίζει τις οδούς μέσω των οποίων θα καταστεί δυνατή 
μια πολιτική για τον πολιτισμό και τάσσεται υπέρ της ενσωμάτωσης της πολιτιστικής 
διάστασης στις υπόλοιπες σχετικές κοινοτικές πολιτικές. Σε ό,τι αφορά το τελευταίο σημείο, 
η Επιτροπή ανακοινώνει ότι προέβη πρόσφατα στη σύσταση διϋπηρεσιακής ομάδας. 

Για την εφαρμογή αυτής της στρατηγικής, η Επιτροπή προτείνει διάφορους μηχανισμούς, ο 
σημαντικότερος εκ των οποίων βασίζεται σε μια ανοικτή μέθοδο συντονισμού. 

Αξίζει επίσης να υπογραμμιστεί η πρόταση για τη δημιουργία ενός πολιτιστικού ταμείου ΕΕ-
ΑΚΕ και ενός πολιτιστικού φόρουμ, με σκοπό την οικοδόμηση του διαλόγου με την κοινωνία 
των πολιτών.

II. Παρατηρήσεις

1. Όσον αφορά τη συμπερίληψη του πολιτισμού στις άλλες κοινοτικές πολιτικές, πρέπει να 
επισημανθεί ότι δεν πρόκειται για δεόντως τεκμηριωμένη φιλοδοξία αλλά μάλλον για 
υποχρέωση που απορρέει από το άρθρο 151 παράγραφος 4 της Συνθήκης ΕΚ, η οποία 
δυστυχώς μετά από τη θέση σε ισχύ καταρχάς της Συνθήκης του Μάαστριχ και στη συνέχεια 
της Συνθήκης του Άμστερνταμ δεν έχει ακόμα τύχει εφαρμογής. 
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Οφείλουμε, λοιπόν, να εκφράσουμε την ικανοποίησή μας για τη σημερινή προσέγγιση και να 
καλέσουμε την Επιτροπή να δεσμευτεί επισήμως επ’ αυτού στο υψηλότερο δυνατό επίπεδο. 
Η σύσταση μιας ομάδας εργασίας για τον πολιτισμό, που ανακοινώθηκε από τον Πρόεδρο
Barroso στη Βουδαπέστη τον Νοέμβριο του 2005 και η οποία δεν έχει εντούτοις ακόμα 
πραγματοποιηθεί, θα αποτελέσει απτό μήνυμα βούλησης για την επίτευξη προόδου προς 
αυτήν την κατεύθυνση. 

Σε ό,τι αφορά την εφαρμογή της προταθείσας ανοικτής μεθόδου συντονισμού, καλό θα ήταν 
να της προσδώσουμε νέο δυναμισμό, εμπλέκοντας στη διαδικασία το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι στην ανακοίνωση, ο πολιτισμός προσεγγίζεται μάλλον υπό το πρίσμα 
της οργανικής, κοινωνικής, οικονομικής και πολιτικής του διάστασης παρά υπό το πρίσμα της 
εγγενούς του αξίας ως αυτοσκοπού. Ωστόσο, η ανακοίνωση είναι σημαντική στον βαθμό που 
εξετάζει νέες διαδικασίες και δομές, οι οποίες υπερβαίνουν τα υφιστάμενα κοινοτικά 
προγράμματα, των οποίων τα μέσα είναι μάλλον περιορισμένα. 

Ωστόσο, το Συμβούλιο πρέπει να εξετάσει πολύ σοβαρά το ζήτημα της επάρκειας των 
δημοσιονομικών πιστώσεων σε σύγκριση με τους διακηρυγμένους στόχους. 

Η συνεκτίμηση του πολιτισμού στις εξωτερικές σχέσεις της ΕΕ συνιστά λίαν σημαντική 
εξέλιξη. Υπάρχουν πολλά που μπορούν να γίνουν σε αυτόν τον τομέα και τα οποία πρέπει να 
αντιμετωπιστούν στο πλαίσιο μιας πραγματικής στρατηγικής. 

2. Σε πολλές περιπτώσεις, ιδίως κατά την τρέχουσα νομοθετική περίοδο, ο εισηγητής είχε την 
ευκαιρία να βεβαιώσει ότι η στρατηγική της Λισαβόνας ουδέποτε θα μπορέσει να επιτύχει 
πλήρως τους θεμελιώδεις στόχους της, αν ο πολιτισμός δεν θεωρηθεί ως μία από τις 
ουσιαστικές διαστάσεις της.

Δεν μπορεί, επομένως, παρά να εκφράσει την ικανοποίηση και τη χαρά του για την 
ανακοίνωση της Επιτροπής, η οποία τον δικαιώνει.

Ο πολιτισμός καθίσταται, εκ των πραγμάτων, σημαντικό σημείο της ευρωπαϊκής πολιτικής 
ατζέντας. Η υπό εξέταση ανακοίνωση τού επιφυλάσσει εγκάρσια και πολύπλευρη προσέγγιση
και είναι σημαντικό σε αυτό το στάδιο να λειτουργήσει αυτή η προσέγγιση με ορθό τρόπο.

Πρέπει να ληφθεί υπόψη όχι μόνον το σύνολο των προγραμμάτων των οποίων το άμεσο ή 
έμμεσο αποτέλεσμα στον τομέα του πολιτισμού θα επιτρέψει την προώθηση των καλύτερων 
λύσεων, μέσω της εφαρμογής των βέλτιστων πρακτικών και της μέριμνας ανά πάσα στιγμή 
για μια συνετή σύνδεση με άλλα κοινοτικά μέσα, όπως είναι τα διαρθρωτικά ταμεία, 
σύμφωνα με τα όσα προβλέπει το πρόγραμμα «Πολιτισμός 2007-2013», αλλά και ο ρόλος
που αυτά τα προγράμματα μπορούν να διαδραματίσουν σε έναν παγκοσμιοποιημένο χώρο 
στο πλαίσιο της δυναμικής αλληλεπίδρασής τους.

Πράγματι, αυτός ακριβώς ο παγκοσμιοποιημένος χώρος επιτάσσει να επιβεβαιώσουμε και να 
ενισχύσουμε την ευρωπαϊκή ταυτότητα, με την επιφύλαξη της πολυμορφίας των πολιτισμών 
των διαφόρων λαών της Ευρώπης.
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Αυτό μας οδηγεί στην κοινή πολιτιστική κληρονομιά. Η έκθεση επιβεβαιώνει ότι η Ένωση 
έχει την ειδική υποχρέωση να μεριμνά για τον πολιτισμικό πλούτο της Ευρώπης, να 
διαφυλάσσει, να διαχέει και να μεταλαμπαδεύει εντός και εκτός των συνόρων της Ένωσης 
αυτήν την ευρωπαϊκή πολιτιστική κληρονομιά, παράγοντα απαραίτητο για την κατανόηση 
του κόσμου, εχέγγυο της συνοχής και της ανάπτυξής της, ειδοποιό στοιχείο της διαφοράς της 
και της επιβεβαίωσής της έναντι των υπολοίπων λαών.

Σήμερα υπάρχουν, ασφαλώς, σε ευρωπαϊκό επίπεδο προγράμματα που, μεταξύ άλλων,
λαμβάνουν υπόψη και ενθαρρύνουν την πολιτιστική δημιουργία, την κυκλοφορία των έργων, 
την κινητικότητα των δημιουργών, των παραγόντων και φορέων πολιτισμού, καθώς και την 
κινηματογραφική και οπτικοακουστική δημιουργία· όλος αυτός ο μηχανισμός, όμως, για τον 
οποίο πρέπει να καταβάλουμε τις μέγιστες δυνατές προσπάθειες, πρέπει να συμπληρωθεί από 
άλλα προγράμματα, τα οποία θα επιτρέπουν να οροθετήσουμε εκ του σύνεγγυς και πιο 
συγκεκριμένα την ευρωπαϊκή πολιτιστική κληρονομιά, αφ’ ης στιγμής ορισμένες από τις 
θεμελιώδεις πτυχές της απειλούνται με αφανισμό και επίσης διότι, στο ίδιο το εσωτερικό της 
Ένωσης, υφίσταται βαθιά αμοιβαία παραγνώριση των εθνικών διαδικασιών σύμφωνα με τις 
οποίες συγκεκριμενοποιήθηκε η κοινή πολιτιστική κληρονομιά στα κράτη μέλη, καθώς και 
σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες με την πάροδο των αιώνων.

Ο εισηγητής, ο οποίος δράττεται της παρούσας ευκαιρίας για να επιστήσει την προσοχή σε 
αυτές τις πτυχές, διατυπώνει εν κατακλείδι ορισμένες συστάσεις που, κατά την άποψή του, θα 
συμβάλουν σε μεγάλο βαθμό στον εμπλουτισμό της πολιτιστικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης και στην καλύτερη και πληρέστερη υλοποίηση των στόχων που έχουν τεθεί στην 
ατζέντα της Λισαβόνας.


