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ONTWERPRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over een Europese agenda voor cultuur in het licht van de mondialisering 
(2007/0000(INI))

Het Europees Parlement,

– gelet op artikel 151 van het EG-Verdrag,

– gelet op Besluit nr. 1855/2006/EG van het Europees Parlement en de Raad van 12 
december 2006 tot vaststelling van het programma Cultuur (2007-2013)1,

– gezien het verdrag van de Organisatie van de Verenigde Naties voor Onderwijs, 
wetenschap en cultuur (Unesco) van 20 oktober 2005 inzake de bescherming en de 
bevordering van de diversiteit van cultuuruitingen,

– gezien de conclusies van de Raad Onderwijs, Jeugdzaken en Cultuur van 24 en 25 mei 
2007 evenals document nr. 9021/2007 van de Raad,

– gezien de mededeling van de Commissie betreffende Europa in de wereld – praktische 
voorstellen om de samenhang, het effect en de zichtbaarheid van het EU-optreden te 
vergroten (COM(2006)0278),

– gezien de mededeling van de Commissie over een Europese agenda voor cultuur in het 
licht van de mondialisering (COM(2007)0242) evenals het bijbehorende werkdocument 
van de diensten van de Commissie (SEC(2007)0570),

– onder verwijzing naar zijn resolutie van 5 september 2001 over de culturele 
samenwerking in de Europese Unie2, 

– onder verwijzing naar zijn resolutie van 4 september 2003 over de cultuurindustrie3,

– gelet op artikel 45 van zijn Reglement,

– gezien het verslag van de Commissie cultuur en onderwijs (A6-0000/2007),

A. overwegende dat, ongeacht het feit dat er een grootst mogelijke en zeer wenselijke 
openheid moet bestaan ten aanzien van andere culturen, de Europese Unie de bijzondere 
plicht heeft te waken over de culturele rijkdom van Europa en dat het Europees cultureel 
erfgoed dient te worden behouden, gepromoot en gedeeld, zowel binnen als buiten de 
Europese Unie, in alle vormen en met behulp van alle mogelijke middelen,

B. overwegende dat het Europees cultureel erfgoed, dat deel uitmaakt van de diversiteit van 
culturele uitingen en de samensmelting van de belangrijkste gemeenschappelijke waarden 
waarop de Europese samenleving berust, zoals de Griekse en Romeinse oudheid en de 

  
1 PB L 372 van 27.12.2006, blz. 1.
2 PB C 72 E van 21.3.2002, blz. 142.
3 PB C 76 E van 25.3.2004, blz. 459.
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joods-christelijke traditie, ervoor heeft gezorgd dat Europa in de geschiedenis voorop 
loopt vergeleken met de andere continenten, een ongeëvenaarde motor is gebleken voor 
ontwikkeling en vooruitgang, zich in alle richtingen heeft verspreid en vandaag de dag 
nog steeds verwijst naar humanisme, geestelijke verrijking en bezieling, tolerantie en 
burgerschap,

C. overwegende dat, in een steeds verder globaliserende wereld, de Europese culturele 
rijkdom als een kern met specifieke en opvallende eigenschappen is die samen een echte 
Europese meerwaarde vormen, en waarvan de identiteit essentieel is voor Europa en de 
Europese Unie, teneinde de wereld te begrijpen, de samenhang te waarborgen, de 
onderscheidende kenmerken te benadrukken en zich bij andere volkeren te doen gelden,

D. overwegende dat de karakteristieke uitingen van de historische presentatie van het 
Europees cultureel erfgoed op andere continenten aanleiding moet zijn om voorrang te 
geven aan acties waarmee de factoren op de voorgrond worden geplaatst die bijdragen 
aan de opbouw van de beschaving, het wederzijds begrip en de constructieve benadering 
tussen de volkeren die deze continenten vertegenwoordigen,

1. is verheugd over de mededeling van de Commissie en hecht goedkeuring aan de hierin 
geformuleerde doelstellingen; herinnert eraan dat het Parlement herhaaldelijk heeft 
benadrukt dat cultuur een essentiële en structurerende rol speelt in de strategie van 
Lissabon en in de vaststelling van een nieuwe pijler van mondiale governance en 
duurzame ontwikkeling;

2. benadrukt dat overeenkomstig artikel 151 van het Verdrag, onder eerbiediging van de 
culturele en nationale verscheidenheid, er in de cultuursector tussen de lidstaten alleen 
samenwerkingsbeleid mag worden vastgesteld en partnerschapsovereenkomsten mogen 
worden gesloten;

3. acht het voor een volledige en samenhangende uitvoering van artikel 151, lid 4 van het 
Verdrag noodzakelijk dat er rekening wordt gehouden met de specifieke kenmerken van 
de cultuursector, met name op gebied van de creatieve en innovatieve capaciteit, opdat 
cultuur in het kader van de strategie van Lissabon een volwaardige en passende plaats 
krijgt;

4. is van mening dat de communautaire programma's die momenteel in de cultuursector 
beschikbaar zijn niet volledig voldoen aan de situatie ten aanzien van het
gemeenschappelijk cultureel erfgoed van de Europeanen; verzoekt de Commissie 
derhalve een voorstel te doen voor de opzet van specifieke programma's waarmee een 
bredere en diepgaandere band behouden blijft met de materiële en immateriële goederen 
en waarden, waaronder het Europees cultureel erfgoed, en waardoor hun onderlinge 
wisselwerking bij het begrijpen van identiteiten en verschillen volgens het humanisme en 
de huidige culturele productie makkelijker wordt en die ervoor zorgen dat hiervan kan 
worden geprofiteerd en deze kunnen worden gedeeld;

5. onderstreept dat alle programma's in de cultuursector zeer positieve aspecten zullen 
bevatten met betrekking tot samenhang, reële convergentie, economische groei, 
duurzame ontwikkeling, werkgelegenheid en concurrentievermogen;



PR\683736NL.doc 5/9 PE 393.960v01-00

NL

6. beveelt de Raad en de Commissie aan een programma op te zetten voor de waardering 
van het klassieke Europese erfgoed en de historische bijdragen van de verschillende 
nationale culturen gedurende de afgelopen eeuwen in alle vormen, gelijktijdig met en als 
aanvulling op het kaderprogramma "Cultuur 2007-2013";

7. roept de Commissie op het ondersteuningsbeleid voor literaire vertalingen te intensiveren 
zoals voorzien in het programma "Cultuur 2007-2013";

8. roept de Commissie op een programma op te zetten voor de waardering van de promotie 
van de Europese talen in de wereld en de rol die zij spelen in de culturele creativiteit op 
andere continenten, zodat niet alleen de wederzijdse kennis en het begrip maar ook de 
culturele interactie makkelijker wordt die door deze talen wordt gegenereerd in niet-
Europese landen;

9. stelt voor dat het Parlement, de Raad, de Commissie en de lidstaten een verbintenis 
aangaan tot het creëren van echte gunstige voorwaarden voor cultuur en culturele 
creativiteit op alle niveaus van het leven binnen de Unie, in het bijzonder met betrekking 
tot gezin, school, een leven lang leren, sociale communicatie en de wereld van digitale 
technologie;

10. benadrukt het belang van het onderwijs in kunst en letteren voor de verbetering van de 
vorming van jongeren, het prikkelen en ontwikkelen van hun natuurlijke talenten en de 
volledige benutting van culturele goederen en waarden;

11. roept in herinnering dat het belangrijk is dat er zowel op school als in de maatschappij, 
vernieuwende bruggen worden geslagen tussen cultuur, onderzoek, wetenschap en 
technologie en dat er behoefte is aan programma's waarin al deze aspecten zijn 
opgenomen;

12. verzoekt de Commissie een toereikend instrument vast te stellen voor het in kaart brengen 
van de sectoren binnen de Europese cultuurindustrie die zich in een crisis bevinden; 
verzoekt de Commissie hierbij bijzondere aandacht te geven aan de markt voor 
uitgeverijen, aangezien als gevolg van de ontwikkelingen op deze markt de productie van 
kwalitatief goede literatuur in gevaar is gekomen ten gunste van 'bestsellers' en de 
muziekwereld, aangezien de kwaliteit en diversiteit van muziek eveneens wordt bedreigd 
als gevolg van de wereldwijde verspreiding van digitale technologie, de 
concentratieprocessen voor het collectief beheer van intellectuele eigendomsrechten 
'collective rights management' en piraterij;

13. is van mening dat er een fundament moet worden gelegd voor een echte Europese 
culturele diplomatie en dringt er bij de lidstaten en de gemeenschappelijke instellingen op 
aan om het culturele element binnen hun diplomatieke vertegenwoordigingen te 
versterken en om gestructureerde en regelmatige initiatieven te nemen die gericht zijn op 
de Europese cultuur;

14. beveelt de Raad en de Commissie aan een lijst van 'culturele bedevaartsplaatsen' in alle 
lidstaten op te stellen en te promoten, op basis waarvan er initiatieven kunnen worden 
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ontplooid en speciale evenementen kunnen worden georganiseerd die regelmatig 
gehouden zullen worden in deze zogenaamde cultuurbronnen;

15. stelt de Raad en de Commissie voor een "Europees cultureel mecenaat" en de functie van 
"Europees cultureel mecenas" in te stellen zodat er doeltreffende partnerschappen tot 
stand kunnen komen tussen de publieke en private sector in het kader van de 
doelstellingen van de voorgenomen actie van de Commissie;

16. stelt bovendien voor grote Europese prestigeprijzen in het leven te roepen die op vaste 
basis worden uitgereikt op alle gebieden van culturele creativiteit;

17. stelt voor het jaar 2010 uit te roepen tot het 'Europese jaar van de Griekse en Romeinse 
klassieke werken' teneinde de aandacht van de volkeren van de Unie te vestigen op deze 
belangrijke culturele erfenis die in de vergetelheid dreigt te raken;

18. wijst de Raad op de dringende noodzaak de begrotingsmiddelen te herzien die zijn 
toegewezen aan de ondersteuning van de voorgenomen acties in het kader van de 
mededeling van de Commissie en van de reeds bestaande acties;

19. verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad, de Commissie, de 
regeringen en parlementen van de lidstaten, alsmede aan Unesco en de Raad van Europa.
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TOELICHTING

I. De mededeling van de Commissie

In de mededeling bevestigt de Commissie de centrale rol die cultuur speelt in het Europees 
integratieproces en in de verbetering van de externe zichtbaarheid van de Europese Unie in de 
wereld. 

Er is een voorstel gedaan voor een culturele agenda voor de ontwikkeling van een strategie in 
de EU evenals in de betrekkingen met derde landen.

De mededeling is aangevuld met een werkdocument van de diensten van de Commissie 
waarin een inventaris is gemaakt van de verschillende wijzen waarop en de instrumenten 
waarmee de EU cultuur ondersteunt.

De Commissie heeft in het kader van de voorbereiding van haar mededeling vooraf een 
uitgebreide raadpleging gehouden onder de verschillende Europese culturele actoren.

De mededeling is de eerste gestructureerde inspanning naar een Europese cultuurstrategie en 
is gericht op de volgende drie hoofddoelstellingen:

- bevordering van de culturele verscheidenheid en de interculturele dialoog,

- bevordering van cultuur als katalysator voor creativiteit binnen het kader van de strategie 
van Lissabon,

- bevordering van cultuur als essentieel component van de internationale betrekkingen van de 
Europese Unie. 

De Commissie heeft ten tweede vastgesteld langs welke wegen het cultuurbeleid kan worden 
uitgevoerd en doet een aanbeveling voor de integratie van de culturele dimensie in alle 
relevante communautaire beleidsterreinen. Ten aanzien van dit laatste punt heeft de 
Commissie aangekondigd onlangs een gemeenschappelijke groep te hebben opgericht. 

De Commissie stelt voor bij de uitvoering van deze strategie gebruik te maken van 
verschillende mechanismen, waarvan het belangrijkste is gebaseerd op een open 
coördinatiemethode. 

Tevens dient te worden opgemerkt dat er een voorstel is gedaan voor de oprichting van een 
cultureel fonds EU-ACS en een cultureel forum, teneinde de dialoog met de burgers te 
structureren.

II. Opmerkingen

1. Met betrekking tot de opmerking dat op alle communautaire beleidsterreinen rekening moet 
worden gehouden met cultuur, dient te worden opgemerkt dat het hier niet slechts een goed 
onderbouwde ambitie maar een verplichting betreft die voorvloeit uit artikel 151, lid 4 van het 
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EG-Verdrag. Deze verplichting is na de inwerkingtreding van het Verdrag van Maastricht en 
vervolgens van het Verdrag van Amsterdam jammerlijk genoeg nog niet uitgevoerd. 

Er is derhalve reden tot blijdschap over de huidige benadering en de Commissie wordt dan 
ook opgeroepen om in dit opzicht een plechtige verbintenis op het hoogste niveau aan te gaan. 
De oprichting van een task force voor cultuur, die reeds in november 2005 door voorzitter 
Barroso in Boedapest werd aangekondigd maar tot op heden nog niet bestaat, zou een 
concrete blijk van goede wil in die richting zijn. 

Met betrekking tot het voorstel voor de invoering van een open coördinatiemethode, zou het 
passend zijn hier een nieuwe dynamiek aan toe te voegen door het Europees Parlement hierin 
te betrekken. 

Er dient te worden opgemerkt dat in de mededeling eerder wordt gesproken over de 
instrumentele, sociale, economische en politieke dimensie van cultuur in plaats van over de 
intrinsieke waarde als een doel op zich. De mededeling is echter in zoverre belangrijk dat er 
nieuwe processen en structuren worden voorgesteld die verder gaan dan de bestaande 
communautaire programma's, waarvan de middelen behoorlijk beperkt zijn. 

De vraag of de toewijzing op de begroting voldoende is in verhouding tot de geformuleerde 
doelstellingen dient door de Raad zeer serieus te worden onderzocht. 

Het feit dat er in de internationale betrekking van de Europese Unie rekening zal worden 
gehouden met cultuur is een zeer belangrijke ontwikkeling. Er bestaan op dit gebied nog 
talloze openstaande zaken die moeten worden behandeld binnen het kader van een echte 
strategie. 

2. De rapporteur heeft herhaaldelijk bevestigd, met name gedurende de vaststellingsprocedure 
van de wetgeving, dat de fundamentele doelstellingen van de strategie van Lissabon nooit 
volledig bereikt kunnen worden zolang cultuur niet wordt gezien als een van de belangrijkste 
dimensies. 

Hij kan dan ook slechts dankbaar en verheugd zijn over de mededeling van de Commissie, die 
aantoont dat hij gelijk heeft gehad.

Cultuur wordt ipso facto een belangrijk punt op de Europese politieke agenda. In de 
bestudeerde mededeling wordt cultuur volgens een horizontale aanpak en vanuit meerdere 
invalshoeken behandeld en het is dan ook belangrijk dat deze aanpak in dit stadium correct 
wordt uitgevoerd.

Er dient niet alleen rekening te worden gehouden met alle programma's waarvan het directe of 
indirecte effect op het gebied van cultuur zorgt voor een bevordering van de beste 
oplossingen, door gebruikmaking van de optimale werkwijzen en door toe te zien op een 
goede afstemming met andere gemeenschappelijke instrumenten zoals de structuurfondsen, 
overeenkomstig hetgeen is voorzien in het programma Cultuur 2007-2013. Ook de rol die 
deze programma's vanwege hun onderlinge dynamische interactie in een geglobaliseerde 
wereld kunnen spelen, dient in overweging te worden genomen.
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Het is juist vanwege deze geglobaliseerde wereld noodzakelijk de Europese identiteit te 
bevestigen en te versterken, zonder daarbij afbreuk te doen aan de culturele verscheidenheid 
van de verschillende Europese volkeren.

En dat brengt ons bij ons gemeenschappelijk cultureel erfgoed. In het verslag wordt bevestigd 
dat de Europese Unie de bijzondere plicht heeft te waken over de culturele rijkdom van 
Europa. Het Europees cultureel erfgoed dient te worden behouden, gepromoot en gedeeld 
zowel binnen als buiten de Europese Unie. Het is een onmisbare factor om de wereld te 
begrijpen, de samenhang te waarborgen, zich te ontwikkelen, het onderscheidend karakter te 
benadrukken en Europa te doen gelden bij andere volkeren.

Natuurlijk bestaan er tegenwoordig op Europees niveau programma's die culturele creativiteit, 
mobiliteit van kunstwerken, mobiliteit van kunstenaars en werknemers en andere personen die 
werkzaam zijn in de culturele sector en cinematografische en audiovisuele producties in 
aanmerking nemen en bevorderen. Deze programma's tezamen, waarvoor uiterste inspanning 
moeten worden blijven geleverd, dienen te worden aangevuld met andere programma's 
waarmee het mogelijk wordt het Europees cultureel erfgoed beter en nauwkeuriger af te 
bakenen wanneer bepaalde aspecten van de oorspronkelijke basis dreigen te verdwijnen. Deze 
aanvulling is ook nodig omdat er omgekeerd binnen de Unie zelf een groot gebrek aan kennis 
bestaat over de nationale modaliteiten volgens welke het gemeenschappelijk cultureel erfgoed 
in de loop van de eeuwen een vaste vorm heeft gekregen in de lidstaten en in andere Europese 
landen.

De rapporteur, die deze gelegenheid heeft aangegrepen om de aandacht op deze aspecten te 
vestigen, doet kortom een aantal aanbevelingen. Volgens hem moeten deze aanbevelingen in 
grote mate bijdrage aan de verrijking van het cultuurbeleid van de Europese Unie en ervoor 
zorgen dat de doelstellingen van de agenda van Lissabon beter en volledig kunnen worden 
behaald.
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