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LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAKSI

kulttuuria kansainvälistyvässä maailmassa koskevasta Euroopan 
toimintasuunnitelmasta
(2007/0000(INI))

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 151 artiklan,

– ottaa huomioon kulttuuri-ohjelman perustamisesta (2007–2013) 12. joulukuuta 2006 
tehdyn Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksen N:o 1855/2006/EY1,

– ottaa huomioon Yhdistyneiden kansakuntien kasvatus-, tiede- ja kulttuurijärjestön 
(Unesco) kulttuuri-ilmaisujen moninaisuuden suojelemista ja edistämistä koskevan 
20. lokakuuta 2005 tehdyn yleissopimuksen,

– ottaa huomioon 24.–25. toukokuuta 2007 kokoontuneen koulutus-, nuoriso- ja 
kulttuuriasioiden neuvoston päätelmät sekä neuvoston asiakirjan 9021/2007,

– ottaa huomioon komission tiedonannon aiheesta Euroopan unioni maailmassa –
Käytännön ehdotuksia toiminnan johdonmukaisuuden, vaikuttavuuden ja näkyvyyden 
lisäämiseksi (KOM(2006)0278),

– ottaa huomioon komission tiedonannon kulttuuria kansainvälistyvässä maailmassa 
koskevasta Euroopan toimintasuunnitelmasta (KOM(2007)0242) sekä kyseiseen 
tiedonantoon liitetyn komission yksiköiden työasiakirjan (SEC(2007)0570),

– ottaa huomioon kulttuuriyhteistyöstä Euroopan unionissa 5. syyskuuta 2001 antamansa 
päätöslauselman2, 

– ottaa huomioon kulttuuriteollisuudesta 4. syyskuuta 2003 antamansa päätöslauselman3,

– ottaa huomioon työjärjestyksen 45 artiklan,

– ottaa huomioon kulttuuri- ja koulutusvaliokunnan mietinnön (A6-0000/2007),

A. katsoo, rajoittamatta mitä suurinta ja suotavinta avoimuutta muita kulttuureja kohtaan, 
että Euroopan unionilla on erityinen velvollisuus valvoa Euroopan kulttuurista rikkautta 
ja että Euroopan kulttuuriperintö on säilytettävä, se on tuotava julkisuuteen ja sitä on 
jaettava kaikissa ulottuvuuksissaan ja kaikin keinoin sekä unionissa että sen ulkopuolella,

B. katsoo, että alkulähteistään, kuten kreikkalaisesta ja roomalaisesta antiikista sekä 
juutalaiskristillisyydestä, kumpuava Euroopan kulttuuriperintö on ilmaisumuotojensa 
moninaisuudessa tehnyt Euroopasta historian mittaan kaikkien maanosien edelläkävijän, 

  
1 EUVL L 372, 27.12.2006, s. 1.
2 EYVL C 72 E, 21.3.2002, s. 142.
3 EUVL C 76 E, 25.3.2004, s. 459.
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se on osoittautunut vertaansa vailla olevaksi kehitystä ja edistystä eteenpäin vieväksi 
voimaksi, se on levinnyt kaikkiin suuntiin ja on edelleenkin merkittävä kiintopiste 
humanismin, henkisen rikkauden ja elämän sekä suvaitsevuuden ja kansalaisuuden 
aloilla,

C. katsoo, että yhä globalisoituneemmassa maailmassa Euroopan kulttuurinen rikkaus on 
olennainen kokonaisuus, jonka huomattavat erityispiirteet tuovat todellista eurooppalaista 
lisäarvoa ja jolla on olennainen asema identiteetin muodostamisessa sekä Euroopan että
Euroopan unionin tasolla maailman ymmärtämiseksi, Euroopan yhtenäisyyden 
takaamiseksi, erityislaadun vahvistamiseksi ja ilmaisemiseksi muiden kansojen parissa;

D. ottaa huomioon, että eurooppalaisen kulttuuriperinnön erityiset historialliset 
ilmenemismuodot muissa maanosissa antavat aihetta erityisiin toimiin, joissa korostetaan 
sivilisaation rakentamista, keskinäistä ymmärrystä ja rakentavaa lähestymistapaa niitä 
edustavien kansojen välillä,

1. suhtautuu myönteisesti komission tiedonantoon ja hyväksyy siinä esitetyt tavoitteet; 
muistuttaa korostaneensa useita kertoja, että kulttuurilla on olennainen ja rakentava 
asema Lissabonin strategiassa ja maailmanlaajuista hallintoa sekä kestävää kehitystä 
koskevan uuden pilarin luomisessa;

2. korostaa, että sovellettaessa Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 151 artiklaa 
kulttuurisen monimuotoisuuden ja kansallisten identiteettien kunnioituksen hengessä 
kulttuurin alalla on mahdollista toimia ainoastaan yhteistyöpolitiikan ja jäsenvaltioiden 
välisten kumppanuussopimusten perusteella,

3. pitää tarpeellisena Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 151 artiklan 4 kohdan 
täysimääräisen ja johdonmukaisen toteuttamisen kannalta ottaa huomioon kulttuurialan 
erityispiirteet, erityisesti luomis- ja innovaatiovalmiudet, jotta kulttuuri voisi täysin 
lunastaa sille Lissabonin strategiassa kuuluvan paikkansa; 

4. katsoo, että kulttuurialalla tällä hetkellä saatavilla olevat yhteisön ohjelmat eivät ole 
täysin yhteisen eurooppalaisen kulttuuriperinnön mukaisia, ja kehottaa komissiota 
vastaamaan tilanteeseen ehdottamalla sellaisten erityisten ohjelmien luomista, jotka 
mahdollistavat laajemman ja syvemmän yhteyden ylläpitämisen sellaisiin aineellisiin ja 
aineettomiin hyödykkeisiin ja arvoihin, joissa eurooppalainen kulttuuriperintö yhdistyy ja 
jotka edistävät näiden arvojen ja hyödykkeiden vuorovaikutusta identiteettejä ja eroja 
koskevassa humanistisessa käsityksessä sekä nykyisessä kulttuurituotannossa ja jotka 
mahdollistavat siitä nauttimisen ja sen jakamisen;

5. korostaa, että kaikissa tämän alan ohjelmissa on hyvin myönteisiä ulottuvuuksia 
yhteenkuuluvuuden, tosiasiallisen lähentymisen, talouskasvun, kestävän kehityksen, 
työllisyyden ja kilpailukyvyn osalta;

6. suosittelee neuvostolle ja komissiolle yhteisen ohjelman perustamista Euroopan klassisen 
kulttuuriperinnön sekä vuosisatojen saatossa tehtyjen kaikkia kulttuurin ulottuvuuksia 
koskevien kansallisten kulttuurien aikaansaannosten arvon nostamiseksi samanaikaisesti 
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Kulttuuri 2007–2013 -ohjelman kanssa ja kyseistä ohjelmaa täydentäen;

7. kehottaa komissiota tehostamaan Kulttuuri 2007–2013 -ohjelmaan kuuluvaa 
käännöskirjallisuuden tukipolitiikkaansa;

8. kehottaa komissiota luomaan ohjelman, jolla edistetään eurooppalaisten kielten arvon 
nostamista maailmassa ja niiden asemaa muiden maanosien luovassa 
kulttuuritoiminnassa vastavuoroisen tuntemuksen sekä ymmärtämyksen helpottamiseksi 
ja näillä kielillä Euroopan ulkopuolella tuotetun ja välitetyn kulttuurisen 
vuorovaikutuksen helpottamiseksi;

9. ehdottaa, että parlamentti, neuvosto, komissio ja jäsenvaltiot sitoutuvat perustamaan 
kulttuuria ja luovaa toimintaa todella suosivat olosuhteet kaikilla unionin toimialoilla ja 
erityisesti perheen, koulun, elinikäisen oppimisen, sosiaalisen vuorovaikutuksen ja 
digitaalisen tekniikan aloilla;

10. korostaa taide- ja kirjallisuusopetuksen merkitystä nuorten persoonallisuuden 
kehittämisen, elämäntehtävän tiedostamisen ja kehittymisen sekä täysimääräisen 
kulttuurihyödykkeistä ja -arvoista nauttimisen yhteydessä;

11. muistuttaa, että kouluun ja yhteiskunnan eri aloille on perustettava innovatiivisia 
yhteyksiä kulttuurin, tutkimuksen, tieteiden ja teknologian välille, ja että on perustettava 
ohjelmia, jotka kattavat kyseiset ulottuvuudet; 

12. kehottaa komissiota laatimaan asianmukaiset välineet kriisissä olevien Euroopan 
kulttuuriteollisuuden alojen tunnistamiseksi ja kiinnittämään erityistä huomiota 
kustannusmarkkinoihin, joilla tapahtunut kehitys on vaarantanut laatukirjallisuuden 
tuottamisen kaupallisten menestysteosten kustannuksella, sekä musiikkituotantoon, jonka 
laatua ja monimuotoisuutta uhkaavat digitaalitekniikan maailmanlaajuinen leviäminen, 
niin sanottujen kollektiivisten tekijänoikeuksien keskittyminen ja laiton kopioiminen;

13. katsoo, että on perustettava todellinen eurooppalainen kulttuurialan diplomatia, ja 
korostaa, että jäsenvaltioiden ja yhteisön toimielinten on vahvistettava diplomaattisen 
edustuksensa kulttuurista ulottuvuutta ja tehtävä Euroopan kulttuuria koskevia 
jäsenneltyjä sekä säännöllisiä aloitteita;

14. suosittelee neuvostolle ja komissiolle luettelon laatimista kunkin jäsenvaltion 
”kulttuurielämän merkkipaikoista”, tämän luettelon käytön edistämistä ja näissä puitteissa 
sellaisten erityisen aloitteiden ja tapahtumien kehittämistä, jotka järjestetään kyseisissä 
keskuksina ja edelläkävijöinä toimivissa paikoissa;

15. ehdottaa neuvostolle ja komissiolle ”eurooppalaisen kulttuurituen” ja ”Euroopan 
kulttuuritukijan” tehtävien perustamista tehokkaiden kumppanuuksien luomiseksi 
julkisen ja yksityisen sektorin välille komission laatimien toimintatavoitteiden puitteissa;

16. ehdottaa lisäksi säännöllisesti jaettavan erittäin arvostetun eurooppalaisen 
kulttuuripalkinnon perustamista kaikilla luovan toiminnan aloilla; 
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17. ehdottaa vuoden 2010 nimeämistä ”Kreikan ja Rooman antiikin eurooppalaiseksi 
teemavuodeksi” unionin kansalaisten huomion kiinnittämiseksi tähän tärkeään 
kulttuuriperintöön, joka on vaarassa painua unohduksiin;

18. ilmoittaa neuvostolle kiireellisestä ja pakottavasta tarpeesta tarkastella uudelleen 
määrärahoja tässä komission tiedonannossa suunniteltujen sekä nykyisten toimien 
tukemiseen;

19. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, 
jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille sekä Unescolle ja Eurooppa-neuvostolle.
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PERUSTELUT

I. Komission tiedonanto:

Käsiteltävänä olevassa tiedonannossa komissio vahvistaa kulttuurin olennaisen aseman 
Euroopan yhdentymisen sekä Euroopan unionin suuremman kansainvälisen näkyvyyden 
kannalta. 

Siinä ehdotetaan kulttuurialan toimintasuunnitelmaa ja Euroopan unionin sisäisen sekä 
unionin suhteita kolmansiin maihin koskevan strategian kehittämistä.

Tiedonantoon on liitetty komission yksiköiden työasiakirja, jossa kartoitetaan Euroopan 
unionin keinot ja välineet kulttuurialalla toimimiseen.

Tiedonannon laatimisen yhteydessä komissio kuuli etukäteen laajasti erilaisia eurooppalaisia 
kulttuurialan toimijoita.

Tiedonanto, joka on ensimmäinen jäsennelty ponnistus eurooppalaisen kulttuuristrategian 
saavuttamiseksi, koostuu kolmesta pääasiallisesta tavoitteesta:

- kulttuurisen monimuotoisuuden ja kulttuurienvälisen vuoropuhelun edistäminen,

- kulttuurin edistäminen luovuutta edistävänä tekijänä Lissabonin strategian yhteydessä,

- kulttuurin edistäminen EU:n kansainvälisten suhteiden olennaisena tekijänä. 

Toisekseen komissio määrittelee tiedonannossa tavat, joilla kulttuuripolitiikkaa olisi 
mahdollista toteuttaa, ja suosittelee kulttuuriulottuvuuden sisällyttämistä muihin olennaisiin 
politiikan aloihin. Viimeksi mainitun näkökohdan käsittelemiseksi komissio on hiljattain 
perustanut yksiköidenvälisen työryhmän. 

Tämän strategian toteuttamiseksi komissio ehdottaa eri mekanismeja, joista tärkein perustuu 
avoimeen koordinointimenetelmään. 

On lisäksi syytä korostaa ehdotusta AKT:n ja EU:n kulttuurirahaston ja kulttuurifoorumin 
perustamisesta kansalaisyhteiskunnan kanssa käytävän keskustelun jäsentämiseksi.

II. Huomioita

1. Mitä tulee kulttuurin huomioon ottamiseen yhteisön muilla politiikanaloilla, on syytä 
huomauttaa, että kyse ei ole pelkästä alalla esiintyvästä perustellusta kunnianhimosta, vaan 
Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 151 artiklan 4 kohdassa esitetystä velvoitteesta, 
jota ei valitettavasti ole toteutettu Maastrichtin sopimuksen tultua voimaan eikä vielä 
Amsterdamin sopimuksenkaan tultua voimaan.  

On siis syytä suhtautua nykyiseen lähestymistapaan myönteisesti ja kehottaa komissiota 
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sitoutumaan asiaan virallisesti korkeimmalla tasolla.  Vielä perustamatta oleva 
eurooppalainen kulttuurialan työryhmä, jonka perustamisesta puhemies Barroso ilmoitti 
Budapestissa marraskuussa 2005, on konkreettinen merkki halusta edetä tähän suuntaan. 

Mitä tulee ehdotetun avoimen koordinointimenetelmän käyttöönottoon, asiaa olisi syytä 
vauhdittaa ottamalla Euroopan parlamentti osalliseksi siihen. 

On huomattava, että komission tiedonannossa käsitellään pikemminkin kulttuurin 
välineellistä, yhteiskunnallista, taloudellista ja poliittista ulottuvuutta kuin kulttuurin sisäistä 
ulottuvuutta eli kulttuuria itseisarvona. Kuitenkin komission tiedonanto on tärkeä sikäli, että 
siinä esitetään uusia menettelyjä ja rakenteita, jotka ylittävät varoiltaan rajalliset nykyiset 
ohjelmat. 

Neuvoston on kuitenkin pohdittava vakavasti kysymystä määrärahojen asianmukaisuudesta 
asetettuihin tavoitteisiin nähden. 

Kulttuurin huomioonottaminen EU:n kansainvälisissä suhteissa on hyvin merkittävä 
kehityskulku. Tällä alalla on paljon tehtävää, ja käsiteltäviä kysymyksiä olisi tarkasteltava 
todellisen strategian puitteissa. 

2. Nykyisen lainsäädännön aikana esittelijä on monesti huomauttanut, että Lissabonin 
strategialla ei voida koskaan saavuttaa sen perustavoitteita, mikäli kulttuurin ei katsota olevan 
yksi strategian olennaisista ulottuvuuksista.

On siis syytä olla tyytyväinen komission tiedonantoon, joka osoittaa tämän ajatuskulun 
oikeaksi.

Kulttuurista tulee näin ollen olennainen kohta Euroopan poliittisessa toimintasuunnitelmassa. 
Käsiteltävänä olevassa tiedonannossa kulttuuria käsitellään poikittaisesti ja monisuuntaisesti, 
ja tässä vaiheessa on tärkeää, että kyseinen käsittely toimii asianmukaisesti.

On syytä ottaa huomioon ohjelmat, joiden suora tai epäsuora vaikutus kulttuurin alalla 
mahdollistaa parhaiden ratkaisujen suosimisen soveltamalla parhaita toimintatapoja ja 
valvomalla, että ne on aina harkitusti yhdistetty muihin yhteisön välineisiin, kuten 
rakennerahastoihin, Kulttuuri 2007–2013 -ohjelmassa määrätyllä tavalla. Tämän lisäksi on 
myös otettava huomioon dynaaminen ja vuorovaikutteinen rooli, joka näillä ohjelmilla voi 
olla globalisoituneessa maailmassa.

Nimenomaan globalisoituneen maailman takia on pakko ilmaista ja vahvistaa eurooppalaista 
identiteettiä rajoittamatta kuitenkaan Euroopan eri kansojen kulttuurista monimuotoisuutta. 

Tämä johtaa kysymykseen yhteisestä kulttuuriperinnöstä. Mietinnössä todetaan, että unionilla 
on erityinen velvollisuus huolehtia Euroopan kulttuuriperinnön rikkaudesta sekä säilyttää, 
levittää ja jakaa kyseistä kulttuuriperintöä niin unionin sisä- kuin ulkopuolellakin. Kyseinen 
kulttuuriperintö on olennainen tekijä maailman ymmärtämisessä. Se toimii Euroopan 
johdonmukaisuuden ja kehityksen takaajana ja ilmentää Euroopan erityislaatua sekä eroja 
muihin kansoihin nähden. 
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Euroopan tasolla on toki nykyisinkin olemassa muun muassa ohjelmia, jotka koskevat ja joilla 
edistetään luovaa toimintaa, taideteosten liikkuvuutta sekä luovan työn tekijöiden ja 
kulttuurialan yhteistyökumppaneiden ja toimijoiden liikkuvuutta sekä elokuva- ja 
audiovisuaalialan tuotantoa. Kuitenkin koko tätä järjestelmää, jonka eteen on työskenneltävä 
ponnekkaasti, on täydennettävä muilla ohjelmilla eurooppalaisen kulttuuriperinnön 
käsittelemiseksi lähemmin ja tarkemmin aikana, jolloin sen tietyt peruspiirteet uhkaavat 
unohtua. Kyse on myös siitä, että unionin sisällä ei tunneta vuosisatojen saatossa esiintyneitä 
yhteisen kulttuuriperinnön leviämisen konkreettisia kansallisia tapoja jäsenvaltioissa eikä 
muissa Euroopan valtioissa.

Esittelijä hyödyntää tätä tilaisuutta kiinnittääkseen huomiota näihin näkökohtiin ja muotoilee 
lopuksi tiettyjä suosituksia, joiden katsoo osaltaan voivan suuresti rikastuttaa Euroopan 
unionin kulttuuripolitiikkaa ja joilla voidaan paremmin ja täydellisemmin toteuttaa Lissabonin 
toimintaohjelmassa esitettyjä tavoitteita.
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