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MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI TAL-PARLAMENT EWROPEW

dwar aġenda Ewropea għall-kultura fl-era tal-globalizzazzjoni
(..(INI))

Il-Parlament Ewropew,

– wara li kkunsidra l-Artikolu 151 tat-Trattat KE,

– wara li kkunsidra d-Deċiżjoni Nru 1855/2006/KE tal-Parlament Ewropew tat-12 ta' 
Diċembru 2006 li tistabbilixxi l-Programm Kultura (2007-2013)1,

– wara li kkunsidra l-konvenzjoni ta' l-Organizzazzjoni tan-Nazzjonijiet Uniti għall-
edukazzjoni, ix-xjenza u l-kultura (Unesco) dwar il-protezzjoni u l-promozzjoni tad-
diversità ta' l-espressjonijiet kulturali, ta' l-20 ta' Ottubru 2005,

– wara li kkunsidra l-konklużjonijiet tal-laqgħa tal-Kunsill ''Edukazzjoni, żgħożija u 
kultura" ta' l-24 u l-25 ta' Mejju 2007 kif ukoll id-dokument 9021/2007 tal-Kunsill,

– wara li kkunsidra l-komunikazzjoni tal-Kummissjoni rigward l-Ewropa fid-dinja –
proposti konkreti bil-għan li jissaħħu l-koerenza, l-effikaċja u l-viżibilità 

(COM(2006)0278),

– wara li kkunsidra l-komunikazzjoni tal-Kummissjoni dwar aġenda Ewropea għal kultura 
f’dinja li qed tiġi gglobalizzata (COM(2007)0242) kif ukoll id-dokument ta' xogħol tas-
servizzi tal-Kummissjoni Ewropea mehmuż ma' din il-komunikazzjoni (SEC(2007)0570),

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tal-5 ta' Settembru 2007 dwar il-koperazzjoni 
kulturali fl-Unjoni Ewropea2,

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu ta' l-4 ta' Settembru 2003 dwar l-industriji 
kulturali3,

– wara li kkunsidra l-Artikolu 45 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

– wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Kultura u l-Edukazzjoni (A6-0000/2007),

A. Billi, mingħajr preġudizzju għall-ikbar ftuħ, u l-iktar wieħed mixtieq, għall-kulturi l-oħra 
kollha, l-Unjoni Ewropea għandha b'mod partikulari l-obbligu li tipproteġi l-għana 
kulturali ta' l-Ewropa, peress li l-patrimonju kulturali Ewropew għandu jiġi ppreservat, 
imxerred u maqsum kemm fi ħdan l-Unjoni kif ukoll barra, fid-dimensjonijiet kollha 
tiegħu u bil-mezzi kollha,

B. Billi l-patrimonju kulturali Ewropew, inkluż fid-diversità ta' l-espressjonijiet tiegħu u f'kif 
jingħaqdu l-matriċi prinċipali tiegħu, bħal per eżempju l-antikità Griega u Latina u l-
Ġudeo-Kristjaniżmu, fis-sens storiku, qiegħed lill-Ewropa fuq quddiem nett ta'l-kontinenti 

  
1 ĠU L 372 tas-27.12.2006, p. 1.
2 ĠU C 72 E tal-21.3.2002, p. 142.
3 ĠU C 76 E tal-25.3.2004, p. 459.
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kollha, wera li huwa magna inkomparabbli ta' żvilupp u ta' progress, infirex f'kull 
direzzjoni, u għadu sal-lum jikkostitwixxi referenza essenzjali għall-umaniżmu, ta' għana 
u ta' animazzjoni spiritwali, tolleranza u ċittadinanza,

C. Billi, f'dinja dejjem iktar globalizzata, l-għana kulturali Ewropea tippreżenta 
konfigurazzjoni nukleari li l-karatteristiċċi speċifiċi u markanti tagħha jikkostitwixxu 
verament plus-value Ewropea u li l-irwol identitarju tagħha huwa essenzjali għall-Ewropa 
u għall-Unjoni, sabiex tiġi mifhuma d-dinja, tiġi garantita l-koeżjoni tagħha, tiġi 
mmarkata d-differenza tagħha u biex tafferma ruħha mal-popli l-oħra,

D. Billi l-espressjonijiet partikulari tal-projjezzjoni storika tal-patrimonju kulturali Ewropew 
f'kontinenti oħra għandhom iwasslu għal azzjonijiet privileġġati li jenfasizzaw il-fatturi ta' 
kostruzzjoni taċ-ċivilizzazzjoni, tal-komprensjoni reċiproka u ta' l-approċċ kostruttiv bejn 
il-popli li huma jirrappreżentaw,

1. Jilqa' din il-komunikazzjoni tal-Kummissjoni u japprova l-objettivi li huma elenkati fiha; 
ifakkar li huwa enfasizza f'bosta okkażjonijiet l-irwol essenzjali u ta' fondazzjoni tal-
kultura fl-istrateġija ta' Liżbona u fil-kostituzzjoni ta' kolonna ġdida ta' iggvernar glabali u 
ta' żvilupp sostenibbli;

2. Jenfasizza li, b'applikazzjoni ta' l-Artikolu 151 tat-Trattat, fir-rispett tad-diversità 
kulturali u ta' l-identitajiet nazzjonali, fis-settur tal-kultura, jistgħu biss jitwaqqfu politiki 
ta' koperazzjoni u ftehimiet ta' sħubiji bejn l-Istati;

3. Iqis li, għall-implimentazzjoni kompleta u koerenti ta' l-Artikolu 151, paragrafu 4, tat-
Trattat, jeħtieġ li jittieħed kont ta' l-ispeċifikazzjonijiet tas-settur, b'mod partikulari fil-
kapaċità ta' kreattività u ta' innovazzjoni tiegħu, sabiex il-kultura terġa' ssib post bis-sħiħ 
li jistħoqqilha fil-qafas ta' l-Istrateġija ta' Liżbona;

4. Iqis li l-programmi Komunitarji li huma disponibbli attwalment fis-settur tal-kultura 
mhumiex biżżejjed għas-sitwazzjoni marbuta mal-patrimonju kulturali komuni ta' l-
Ewropej, u jistieden għalhekk lill-Kummissjoni sabiex tagħmel proposta għal ħolqien ta' 
programmi speċifiċi li jippermettu, b'mod iktar vast u profond, li jinżamm il-kuntatt ma' 
l-oġġetti u l-valuri, materjali u immaterjali, li jintegraw il-patrimonju kulturali Ewropew, 
li jiffaċilitaw l-interazzjoni tagħhom fil-komprensjoni umanista ta' l-identitajiet u tad-
differenzi kif ukoll fil-produzzjoni kulturali attwali, u li jippermettu li wieħed jibbenefika 
minnhom u jaqsamhom;

5. Jenfasizza li l-programmi kollha tas-settur tal-kultura għandu jkollhom aspetti pożittivi 
ferm f'dak li jikkonċerna l-koeżjoni, il-konverġenza reali, it-tkabbir ekonomiku, l-
iżvilupp sostenibbli, l-impjieg u l-kompetittività;

6. Jirrakkomanda lill-Kunsill u lill-Kummissjoni biex jinħoloq programm bil-għan li jiġi 
valorizzat il-patrimonju klassiku Ewropew u l-kontribuzzjonijiet storiċi u kulturali 
nazzjonali tul is-sekli u fid-dimensjonijiet kollha, b'mod parallel mal-programm ta' qafas 
''Kultura 2007-2013'' u biex jikkumpletah;
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7. Jistieden lill-Kummissjoni sabiex tintensifika l-politiki ta' appoġġ għat-traduzzjoni 
litterarja previsti fil-programm ''Kultura 2007-2013'';

8. Jistieden lill-Kummissjoni sabiex toħloq programm bil-għan li tiġi valorizzata il-
promozzjoni tal-lingwi Ewropej fid-dinja u l-irwol tagħhom fil-ħolqien kulturali tal-
kontinenti l-oħra, b'tali mod illi tiffaċilita kemm l-għarfien u l-komprensjoni reċiproċi kif 
ukoll l-interazzjoni kulturali iġġenerata u trasportata permezz ta' dawn il-lingwi fl-aspetti 
extra-Komunitarji tagħhom;

9. Jipproponi li jkun hemm impenn tal-Parlament, tal-Kunsill, tal-Kummissjoni u ta' l-Istati 
Membri sabiex jinħolqu kundizzjonijiet favorevoli għall-kultura u għall-ħolqien kulturali 
fuq il-livelli kollha tal-ħajja ta' l-Unjoni u speċjalment f'dak li jikkonċerna l-familja, l-
iskola, it-tagħlim tul il-ħajja, il-komunikazzjoni soċjali u d-dinja tat-teknoloġiji diġitali;

10. Jenfasizza l-importanza li għandhom it-tagħlim ta' l-arti fil-perfezzjonament tal-
personalità taż-żgħażagħ, fil-tqajjim u l-iżvilupp tal-vokazzjoni tagħhom u fl-ibbenefikar 
bis-sħiħ ta' l-oġġetti u tal-valuri kulturali;

11. Isemmi l-importanza tat-twaqqif, fl-iskejjel kif ukoll fis-soċjetà, ta' pontijiet innovattivi 
bejn il-kultura, ir-riċerka, ix-xjenza u t-teknoloġija u l-bżonn ta' programmi li jkopru 
dawn l-aspetti; 

12. Jitlob lill-Kummissjoni sabiex telabora strument adegwat li jidentifika s-setturi fi kriżi fl-
industriji kulturali Ewropej, billi tingħata attenzjoni partikulari lis-suq tal-pubblikazzjoni 
li l-evoluzzjoni tiegħu wasslet biex tipperikola l-ħolqien litterarju ta' kwalità għall-
benefiċċju tal-''bestsellers'' u għad-dinja tal-kreazzjoni mużikali, li l-kwalità u d-diversità 
tagħha huma wkoll ipperikolati minħabba t-tixrid dinji tat-teknoloġiji diġitali, permezz ta' 
proċessi ta' konċentrazzjoni ta' ''collective rights management'' u permezz tal-piraterija;

13. Iqis li għandhom jitwaqqfu pedamenti ta' diplomazija kulturali Ewropea reali u jinsisti 
sabiex l-Istati Membri u l-istituzzjonijiet Komunitarji jsaħħu l-komponenti kulturali tar-
rappreżentanzi diplomatiċi tagħhom u sabiex jieħdu inizjattivi strutturati u regolari, 
dedikati għall-kultura Ewropea;

14. Jirrakkomanda lill-Kunsill u lill-Kummissjoni biex jelaboraw u jippromwovu lista ta' ''siti 
ta' pellegrinaġġ kulturali'' fl-Istati Membri kollha, u b'hekk l-iżvilupp ta' inizjattivi u ta' 
avvenimenti speċifiċi li jsiru b'mod regolari f'dawn il-postijiet ta' xhieda u ta' espożizzjoni 
kulturali;

15. Jipproponi lill-Kunsill u lill-Kummissjoni biex jinħolqu funzjonijiet ta' ''patroċinju 
kulturali Ewropew'' u ta' ''patrun kulturali Ewropew'' sabiex jitwaqqfu sħubiji effikaċi 
bejn is-setturi pubbliċi u privati, fil-qafas ta' l-objettivi ta' azzjoni maħsuba mill-
Kummissjoni;

16. Jipproponi wkoll il-ħolqien ta' pemji Ewropej ta' prestiġju, li jingħataw fuq bażi 
permanenti, għall-oqsma kollha ta' kreazzjoni kulturali;

17. Jissuġġerixxi li s-sena 2010 tkun imsejħa ''Sena Ewropea tal-klassiċi Griegi u Latini'', bil-
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għan li tiġi attirata l-attenzjoni tal-popli ta' l-Unjoni għal dan il-patrimonju kulturali 
essenzjali li llum huwa fil-periklu li jintesa;

18. Jissinjala lill-Kunsill il-bżonn urġenti li jiġu riveduti l-mezzi baġitarji li għandhom ikunu 
ta' appoġġ għall-azzjonijiet maħsuba fil-qafas ta' din il-komunikazzjoni tal-Kummissjoni 
u dawk eżistenti;

19. Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din ir-riżoluzzjoni lill-Kunsill u lill-
Kummissjoni, kif ukoll lill-gvernijiet u lill-parlamenti ta' l-Istati Membri u lill-Unesco u
lill-Kunsill ta' l-Ewropa.
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NOTA SPJEGATTIVA

I. Il-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni 

F'din il-komunikazzjoni, il-Kummissjoni tafferma l-irwol prinċipali tal-kultura għall-
integrazzjoni Ewropea u għal iktar viżibilità ta' l-UE fix-xena internazzjonali. 

Qed tiġi għalhekk proposta aġenda għall-kultura, biex tiġi żviluppata strateġija kemm fi ħdan 
l-UE kif ukoll fir-relazzjonijiet tagħha mal-pajjiżi terzi.

Il-Komunikazzjoni għandha mehmuż magħha dokument ta' xogħol tas-servizzi tal-
Kummissjoni li jelenka l-inventarju tad-diversi modi u strumenti li permezz tagħhom l-UE 
tintervjeni fil-qasam tal-kultura.

Fil-qafas tal-preparazzjoni tal-Komunikazzjoni tagħha, il-Kummissjoni wettqet konsultazzjoni 
kbira minn qabel tad-diversi protagonisti kulturali Ewropej.

Il-Komunikazzjoni tirrappreżenta l-ewwel sforz strutturat li sar lejn strateġija Ewropea tal-
kultura u hija mqassma madwar tliet objettivi maġġuri:

– il-promozzjoni tad-diversità kulturali u tad-djalogu interkulturali,

– il-promozzjoni tal-kultura bħala mezz tat-trasport għall-kreattività fil-qafas ta' l-istrateġija 
ta' Liżbona,

– il-promozzjoni tal-kultura bħala element essenzjali tar-relazzjonijiet esterni ta' l-UE. 

It-tieninett, il-Kummissjoni tidentifika l-mezzi li permezz tagħhom tkun possibbli politika tal-
kultura, u tirrakkomnda l-integrazzjoni tad-dimensjoni kulturali fil-politiki Komunitarji 
rilevanti l-oħra. Fir-rigward ta' dan l-aħħar punt, il-Kummissjoni tħabbar li dan l-aħħar hija 
ħolqot grupp ta' l-interservizzi. 

Għall-implimentazzjoni ta' din l-istrateġija, il-Kummissjoni tipproponi diversi mekkaniżmi, li 
l-iżjed importanti fosthom huwa bbażat fuq metodu miftuħ ta' koordinazzjoni. 

Jaqbel ukoll li tiġi enfasizzata l-proposta għal ħolqien ta' fond kulturali UE-ACP u ta' Forum 
kulturali sabiex jiġi strutturat id-djalogu mas-soċjetà ċivili.

II. Kummenti

1. Fir-rigward tal-kunsiderazzjoni tal-kultura fil-politiki Komunitarji l-oħra, jeħtieġ li jintqal li 
din ma tikkostitwixxix ambizzjoni b'bażi solida iżda obbligu impost mill-Artikolu 151, 
paragrafu 4, tat-Trattat KE li, sfortunatament, mindu daħal fis-seħħ l-ewwel it-Trattat ta' 
Maastricht u mbagħad it-Trattat ta' Amsterdam, għadu ma ġiex implimentat. 
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Wieħed għandu għalhekk jilqa' l-approċċ attwali tal-Kummissjoni li tieħu impenn solenni
f'dan ir-rigward fl-ogħla livell.  Il-ħolqien ta' Task Force għall-kultura, imħabbra mill-
president Barroso f'Budapest f'Novembru 2005, li madankollu għadu ma twettaqx, se jkun 
sinjal konkret ta' rieda ta' progress lejn din id-direzzjoni. 

Fir-rigward tat-twaqqif tal-metodu miftuħ ta' koordinazzjoni propost, jaqbel li jingħatalu 
dinamiżmu ġdid billi jiġi assoċjat miegħu l-Parlament Ewropew. 

Wieħed għandu jgħid li fil-Komunikazzjoni, il-kultura hija pjuttost trattata fid-dimensjoni 
strumentali, soċjali, ekonomika u politika tagħha, milli fil-valur inerenti per se. Madankollu, 
il-Komunikazzjoni hija importanti għaliex hija tiekkunsidra proċessi u strutturi ġodda li 
jmorru oltre l-programmi Komunitarji eżistenti, li l-mezzi tagħhom huma pjuttost limitati. 

Madankollu, il-kwistjoni ta' dotazzjoni baġitarja adegwata meta mqabbla ma' l-objettivi 
mħabbra għandha titqies serjament mill-Kunsill. 

Il-kunsiderazzjoni tal-kultura fir-relazzjonijiet esterni ta' l-UE tirrappreżenta żvilupp 
importanti ferm. Hemm ħafna affarijiet li għandhom isiru f'dan il-qasam u li għandhom jiġu 
trattati fil-qafas ta' strateġija reali. 

2. F'bosta okkażjonijiet, partikolarment matul il-leġiżlazzjoni attwali, ir-rapporteur kellu l-
opportunità li jafferma li l-Istrateġija ta' Liżbona qatt ma tista' tilħaq bis-sħiħ l-objettivi 
fundamentali tagħha jekk il-kultura ma titqiesx bħala waħda mid-dimensjonijiet essenzjali 
tagħha.

Għalhekk, jista' biss jilqa' l-Komunikazzjoni li tagħtih raġun.

Il-kultura ssir, ipso facto, punt importanti ta' l-aġenda politika Ewropea. Il-Komunikazzjoni li 
qed tiġi eżaminata tirriżervalha trattament transversali u multidirezzjonali, u f'dan l-istadju, 
huwa importanti li dan it-trattament isir b'mod korrett.

Jaqbel li jittieħed kont mhux biss tal-programmi kollha li l-effett dirett jew indirett tagħhom 
fil-qasam tal-kultura se jagħti lok li jiġi favorizzati l-aħjar soluzzjonijiet, billi jiġu applikata l-
aħjar prattiki u billi wieħed jara f'kull waqt li ssir artikulazzjoni għaqlija bi strumenti 
Komunitarji oħra, bħall-Fondi strutturali, hekk kif previst mill-Programm Kultura 2007-2013, 
iżda wkoll l-irwol li jista' jkollhom dawn il-programmi fi spazju globalizzat, bl-interazzjoni 
dinamika tagħhom.

Fil-fatt, huwa preċiżament dan l-ispazju globalizzat li jimponi li tiġi affermata u msaħħa l-
identità Ewropea, mingħajr preġudizzju għad-diversità kulturali tad-diversi popli ta' l-Ewropa.

Dan iwassalna għall-patrimonju kulturali komuni. Ir-rapport jafferma li l-Unjoni għandha l-
obbligu partikulari li tissorvelja l-għana kulturali ta' l-Ewropa, li tippreseva, ixxerred u taqsam 
dan il-patrimonju kulturali Ewropew fi ħdan l-Unjoni u barra, bħala fattur indispensabbli 
għall-komprensjoni tad-dinja, turija tal-koeżjoni u ta' l-iżvilupp tagħha, marka tad-differenza 
tagħha u ta' l-affermazzjoni tagħha quddiem popli oħra.

Huwa ovvju li fuq il-pjan Ewropew tal-programmi, illum għad hemm, fost l-oħrajn, xi wħud li 
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jieħdu kont u jiffavorizzaw il-kreazzjoni kulturali, iċ-ċirkolazzjoni tax-xogħolijiet, il-mobilità 
tal-kreaturi, ta' l-aġenti u tal-protagonisti kulturali, kif ukoll il-kreazzjoni ċinematografika u 
awdjoviżiva; iżda din is-sistema kollha, li l-importanti għaliha huwa li jsir l-aħjar xogħol, 
għandha tiġi kompletata minn programmi oħra li jippermettu li tingħata attenzjoni iktar mill-
qrib u b'mod iktar speċifiku lill-patrimonju kulturali Ewropew, peress li ċerti aspetti fundaturi 
huma mhedda li jinqerdu u wkoll għaliex, fi ħdan l-Unjoni stess, hemm nuqqas ta' għarfien 
profond u reċiproku tal-modalitajiet nazzjonali skond liema l-patrimonju kulturali komuni ġie 
konkretizzat fl-Istati Membri u f'pajjiżi Ewropej oħra tul is-sekli.

Ir-rapporteur jieħu din l-opportunità biex jiġbed l-attenzjoni fuq dawn l-aspetti, jifformola fl-
aħħarnett xi rakkomandazzjonijiet li, fl-opinjoni tiegħu, għandhom jikkontribwixxu sabiex il-
politika kulturali ta' l-Unjoni Ewropea issir iktar għanja bil-qabda u sabiex jitwettqu aħjar u 
b'mod iktar komplet l-objettivi mogħtija fl-Aġenda ta' Liżbona. 
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