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PROPOSTA DE RESOLUÇÃO DO PARLAMENTO EUROPEU

sobre uma agenda europeia para a cultura num mundo globalizado
(2007/0000(INI))

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta o artigo 151º do Tratado CE,

– Tendo em conta a Decisão n.º 1855/2006/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 
12 de Dezembro de 2006, que institui o Programa «Cultura» (2007-2013)1,

– Tendo em conta a Convenção da Organização das Nações Unidas para a Educação, a 
Ciência e a Cultura (UNESCO) sobre a Protecção e a Promoção da Diversidade das 
Expressões Culturais, de 20 de Outubro de 2005,

– Tendo em conta as conclusões da reunião do Conselho "Educação, Juventude e Cultura"
de 24 e 25 de Maio de 2007, bem como o documento 9021/2007 do Conselho,

– Tendo em conta a Comunicação da Comissão intitulada "A Europa no Mundo – Propostas 
concretas para uma maior coerência, eficácia e visibilidade (COM(2006)0278,

– Tendo em conta a Comunicação da Comissão sobre uma agenda europeia para a cultura 
num mundo globalizado (COM(2007)0242, bem como o documento de trabalho dos 
serviços da Comissão que acompanha esta comunicação (SEC(2007)0570), 

– Tendo em conta a sua Resolução, de 5 de Setembro de 2001, sobre a cooperação cultural 
na União Europeia2,

– Tendo em conta a sua Resolução, de 4 de Setembro de 2003, sobre as indústrias culturais3,

– Tendo em conta o artigo 45º do seu Regimento,

– Tendo em conta o relatório da Comissão da Cultura e da Educação (A6-0000/2007),

A. Considerando que, sem prejuízo da maior, e mais desejável, abertura a todas as outras 
culturas, a União Europeia tem a especial obrigação de zelar pela riqueza cultural da 
Europa, devendo a herança cultural europeia ser preservada, divulgada e partilhada dentro 
e fora da União, em todas as suas dimensões e por todos os meios,

B. Considerando que a herança cultural europeia, forjada na diversidade das suas expressões 
e na conjugação das suas principais matrizes, como, por exemplo, a antiguidade 
greco-latina e judaico-cristã, colocou, historicamente, a Europa na vanguarda de todos os 
continentes, demonstrando ser um factor incomparável de desenvolvimento e de 
progresso, propagando-se em todas as direcções e continuando a ser ainda hoje uma 
referência fundamental de humanismo, de enriquecimento e vivificação espiritual, de 

  
1 JO L 372 de 27.12.2006, p. 1.
2 JO C 72 E de 21.3.2002, p. 142.
3 JO C 76 E de 25.3.2004, p. 459.
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tolerância e cidadania,

C. Considerando que, num mundo cada vez mais globalizado, a riqueza cultural europeia 
possui uma configuração nuclear cujas características específicas e marcantes constituem 
uma verdadeira mais-valia europeia e cujo papel identitário é essencial para a Europa e 
para a União, para a sua compreensão do mundo, para garantir a sua coesão, para marcar a 
sua diferença e para se afirmar perante os outros povos,

D. Considerando que as expressões particulares da projecção histórica da herança cultural 
europeia em outros continentes devem dar lugar a acções privilegiadas que ponham em 
relevo os factores de construção da civilização, de compreensão mútua e de abordagem 
construtiva entre os povos que essas expressões representam,

1. Saúda a presente comunicação da Comissão e aprova os objectivos nela enunciados; 
recorda que sublinhou em diversas ocasiões o papel fundamental e estruturante que a 
cultura representa no âmbito da Estratégia de Lisboa e na criação de um novo pilar de
governação global e de desenvolvimento sustentável;

2. Sublinha que, em aplicação do artigo 151.º do Tratado e no respeito da diversidade 
cultural e das identidades nacionais, no domínio da cultura apenas podem ser levadas à 
prática políticas de cooperação e acordos de parceria entre Estados-Membros;

3. Considera que, para uma aplicação plena e coerente do n.º 4 do artigo 151.º do Tratado, é 
necessário tomar em consideração as especificidades do sector, em especial a sua 
capacidade de criatividade e de inovação, a fim de que a cultura possa ocupar plenamente 
o lugar que lhe cabe no âmbito da Estratégia de Lisboa;

4. É de opinião que os programas comunitários actualmente disponíveis no sector da cultura 
não permitem abarcar completamente a situação ligada à herança cultural comum dos 
Europeus, e convida, por conseguinte, a Comissão a propor a criação de programas 
específicos que permitam de forma mais alargada e mais profunda manter o contacto com 
os bens e os valores materiais e imateriais que integram a herança cultural europeia e que
facilitam a sua interacção na compreensão humanista das identidades e das diferenças e na 
produção cultural actual, permitindo desfrutá-los e partilhá-los; 

5. Sublinha que todos os programas no sector da cultura terão aspectos muito positivos para 
a coesão, a convergência real, o crescimento económico, o desenvolvimento sustentável, o 
emprego e a competitividade; 

6. Recomenda ao Conselho e à Comissão a criação, paralelamente ao programa-quadro 
"Cultura (2007-2013)” e em complemento deste, de um programa destinado a valorizar a 
herança clássica europeia e as contribuições históricas das culturas nacionais ao longo de 
todos os séculos e em todas as dimensões;

7. Convida a Comissão a intensificar as políticas de apoio à tradução literária previstas no 
programa "Cultura 2007-2013";

8. Convida a Comissão a criar um programa destinado a valorizar a promoção das línguas 
europeias no mundo e o seu papel na criação cultural dos outros continentes, a fim de 
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facilitar o conhecimento e compreensão recíprocos e a interacção cultural gerada e 
veiculada por estas línguas nas suas vertentes não europeias;

9. Propõe que o Parlamento, o Conselho, a Comissão e os Estados-Membros se empenhem 
na criação de condições verdadeiramente favoráveis à cultura e à criação cultural em todos 
os planos da vida da União e muito especialmente no tocante à família, à escola, à 
aprendizagem ao longo da vida, à comunicação social e ao universo das tecnologias 
digitais;

10. Sublinha a importância que o ensino das artes e das letras assume no aperfeiçoamento da 
personalidade dos jovens, no despertar e no desenvolvimento da sua vocação e na  sua 
capacidade de usufruir plenamente dos bens e dos valores culturais;

11. Evoca a importância de estabelecer, tanto na escola como na sociedade, pontes inovadoras 
entre a cultura, a investigação, a ciência e a tecnologia, e a necessidade de programas que 
abarquem estes aspectos;

12. Solicita à Comissão que elabore um instrumento adequado que identifique os sectores em 
crise nas indústrias culturais europeias, concedendo uma especial atenção ao mercado da 
edição, cuja evolução acabou por pôr em risco a criação literária de qualidade em 
benefício dos "best-sellers", e ao universo da criação musical, cuja qualidade e diversidade 
se encontram igualmente ameaçadas pela difusão planetária das tecnologias digitais, 
processos de concentração da gestão colectiva de direitos ("collective rights 
management") e pela pirataria;

13. Defende a necessidade de definir as balizas de uma verdadeira diplomacia cultural 
europeia e insiste para que os Estados-Membros e as instituições comunitárias reforcem a 
componente cultural das suas representações diplomáticas e para que tomem iniciativas 
estruturadas e regulares consagradas à cultura europeia;

14. Recomenda ao Conselho e à Comissão que elaborem e promovam uma lista de "lugares de 
peregrinação cultural" em todos os Estados-Membros e que, através deste instrumento, 
desenvolvam iniciativas e eventos específicos que deverão realizar-se periodicamente 
nestes focos de testemunho e de irradiação cultural;

15. Propõe ao Conselho e à Comissão que criem as funções de "mecenato cultural europeu" e 
de "mecenas cultural europeu" em vista do estabelecimento de parcerias eficazes entre os 
sectores público e privado, no âmbito dos objectivos da acção prevista pela Comissão;

16. Propõe, além disso, a criação de prémios europeus de grande prestígio, concedidos numa 
base permanente, em todos os domínios de criação cultural;

17. Sugere que o ano 2010 seja designado "Ano Europeu dos Clássicos Greco-Latinos", a fim 
de chamar a atenção dos povos da União para este património cultural essencial, 
actualmente ameaçado pelo esquecimento;

18. Assinala ao Conselho a necessidade, urgente e imperiosa, de rever as dotações 
orçamentais destinadas a apoiar as acções previstas no âmbito da presente comunicação da 
Comissão e as acções já existentes;
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19. Encarrega o seu Presidente de transmitir a presente resolução ao Conselho e à Comissão, 
assim como aos governos e aos parlamentos dos Estados-Membros, à UNESCO e ao 
Conselho da Europa.
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

I. A Comunicação da Comissão 

Na comunicação em apreço, a Comissão afirma o papel central que a Cultura representa na
integração europeia e na obtenção de uma maior visibilidade da UE na cena internacional. 

Em consequência, é proposta uma agenda para a cultura, tendo em vista o desenvolvimento de 
uma estratégia tanto na UE como a nível das suas relações com os países terceiros. 

A comunicação é acompanhada por um documento de trabalho elaborado pelos serviços da 
Comissão, no qual são inventariados os vários instrumentos e modalidades de intervenção da
UE no domínio da cultura. 

Nos trabalhos preparatórios da sua comunicação, a Comissão procedeu a uma ampla consulta 
prévia dos diferentes operadores culturais europeus. 

A comunicação representa o primeiro esforço estruturado na via de uma estratégia cultural 
europeia, articulando-se em torno de três objectivos fundamentais: 

- Promoção da diversidade cultural e do diálogo intercultural; 

- Promoção da cultura como catalisador da criatividade no âmbito da Estratégia de Lisboa; 

- Promoção da cultura como elemento vital nas relações internacionais da União. 

Em segundo lugar, a Comissão identifica as vias que tornarão possível uma política cultural,
preconizando a integração da dimensão cultural nas demais políticas comunitárias pertinentes. 
No que respeita a este último ponto, a Comissão anuncia que foi recentemente criado um 
grupo inter-serviços. 

Para a aplicação desta estratégia, a Comissão propõe diferentes mecanismos dos quais o mais 
importante se baseia num método aberto de coordenação. 

Convém igualmente sublinhar a proposta de instituição de um Fundo Cultural UE-ACP e de 
um "fórum cultural" com o objectivo de estruturar o diálogo com a sociedade civil. 

II. Observações 

1. No que respeita à necessidade de integrar a Cultura nas outras políticas comunitárias, é 
mister assinalar que se trata, não de uma ambição bem fundada, mas sim de uma obrigação 
imposta pelo n.º 4 do artigo 151.º do Tratado CE, que, infelizmente, após a entrada em vigor 
do Tratado de Maastricht, primeiro, e do Tratado de Amesterdão, mais tarde, ainda não foi 
aplicado. 

Por conseguinte, cumpre felicitarmo-nos pela actual abordagem e convidar a Comissão a 
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assumir, ao mais alto nível, um compromisso solene neste âmbito. A criação de uma Task 
Force para a Cultura, anunciada pelo Presidente Durão Barroso em Novembro de 2005, em 
Budapeste, mas ainda por concretizar, constituirá um sinal concreto da vontade de progredir 
nesta direcção. 

No que respeita à instituição do método aberto de coordenação proposto, conviria conferir-lhe 
um novo dinamismo, associando nesse processo o Parlamento Europeu. 

Cumpre assinalar que, na comunicação, a Cultura é tratada principalmente na perspectiva da 
sua dimensão instrumental, social, económica e política, e não do seu valor intrínseco 
enquanto fim em si mesma. Contudo, a comunicação é importante na medida em que 
contempla novos processos e estruturas que vão mais longe que os programas comunitários 
existentes, cujos meios são bastante limitados. 

O Conselho deve, no entanto, ponderar seriamente a questão de uma dotação orçamental 
adequada face aos objectivos enunciados. 

A integração da cultura nas relações externas da UE constitui um progresso muito importante. 
Muito há a fazer neste domínio; porém, é necessário fazê-lo no âmbito de uma verdadeira 
estratégia. 

2. Por mais de uma vez, e já no decurso da actual legislatura, o nosso relator teve ocasião de 
afirmar que a Estratégia de Lisboa nunca poderia alcançar plenamente os seus objectivos 
fundamentais se não considerasse a Cultura como uma das suas dimensões essenciais. 

Por essa razão se entende ser agora de saudar e acolher favoravelmente a comunicação da 
Comissão que nos vem dar razão.

A cultura torna-se assim, ipso facto, um ponto importante da agenda política europeia.
A comunicação em apreço dedica-lhe um tratamento transversal e pluridireccional e 
entendemos que o faz correctamente.

Há que considerar não apenas todos os programas cujo efeito directo ou indirecto na área da 
cultura permitirá potenciar as melhores soluções, dentro das melhores práticas e observando 
um princípio de articulação com outros instrumentos comunitários, como os fundos 
estruturais, tal como previsto no programa Cultura 2007-2013, mas ainda o papel que esses 
programas, na sua interacção dinâmica, podem representar num mundo globalizado.

Entendemos que é esse mundo globalizado que torna cada vez mais premente a necessidade 
de afirmação e reforço da identidade europeia, sem prejuízo da diversidade das culturas dos 
povos da Europa.

E isto nos leva à herança cultural comum. Por isso no relatório se afirma que a União tem 
especial obrigação de zelar pela riqueza cultural da Europa, devendo essa herança cultural 
europeia comum ser preservada, divulgada e partilhada dentro e fora da União, como factor 
imprescindível da sua compreensão do mundo, e como garantia da sua coesão e do seu 
desenvolvimento, de marcação da sua diferença e da sua afirmação perante os outros povos.
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É verdade que, entre outros, existem hoje, no plano europeu, programas que contemplam e 
estimulam a criação cultural, a circulação de obras, a mobilidade dos criadores, dos agentes e 
dos operadores culturais, bem como a criação cinematográfica e audiovisual, mas crê-se que a 
esse conjunto, que importa potenciar nos melhores termos, devem acrescer outros programas 
que permitam cingir mais de perto e mais especificamente a herança cultural europeia, uma 
vez que alguns dos seus aspectos matriciais estão em sério risco de desaparecimento e ainda 
porque subsiste, no interior da União, um grande desconhecimento recíproco das modalidades 
nacionais em que a herança cultural comum se traduziu em concreto nos Estados-Membros e 
noutros Estados europeus ao longo dos séculos. 

Sendo da maior oportunidade chamar a atenção para estes aspectos, formulam-se, a concluir, 
algumas recomendações que, no entender do nosso relator, contribuiriam para enriquecer em 
grande medida a politica cultural da UE e para uma melhor e mais completa consecução dos 
objectivos em vista para a Agenda de Lisboa.


