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PROPUNERE DE REZOLUŢIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

privind o agendă europeană pentru cultură într-o lume în proces de globalizare
(2007/0000(INI))

Parlamentul European,

– având în vedere articolul 151 din Tratatul CE,

– având în vedere Decizia 1855/2006/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 12 
decembrie 2006 de instituire a programului Cultura (2007-2013)1,

– având în vedere Convenţia Organizaţiei Naţiunilor Unite pentru educaţie, ştiinţă şi cultură
(UNESCO) privind protejarea şi promovarea diversităţii expresiilor culturale, din 20 
octombrie 2005,

– având în vedere concluziile reuniunii Consiliului „Educaţie, tineret şi cultură“ din 24 şi 25 
mai 2007, precum şi documentul 9021/2007 al Consiliului,

– având în vedere Comunicarea Comisiei intitulată „Europa în lume – câteva propuneri 
practice pentru o mai bună coerenţă, eficienţă şi vizibilitate” (COM(2006)0278),

– având în vedere Comunicarea Comisiei privind o agendă europeană pentru cultură într-o 
lume în proces de globalizare (COM(2007)0242), precum şi documentul de lucru al 
serviciilor Comisiei care însoţeşte această comunicare (SEC(2007)0570),

– având în vedere Rezoluţia sa din 5 septembrie 2001 privind cooperarea culturală în 
Uniunea Europeană2,

– având în vedere Rezoluţia sa din 4 septembrie 2003 privind industriile culturale3,

– având în vedere articolul 45 din Regulamentul său de procedură,

– având în vedere raportul Comisiei pentru cultură şi educaţie (A6-0000/2007),

A. întrucât, fără a afecta deschiderea cât mai largă şi mai de dorit către toate celelalte culturi, 
Uniunea Europeană are îndeosebi obligaţia de a veghea asupra bogăţiei culturale a 
Europei, patrimoniul cultural european trebuind să fie menţinut, făcut cunoscut şi 
împărtăşit atât în interiorul, cât şi în exteriorul Uniunii, sub toate aspectele sale şi prin 
toate mijloacele;

B. întrucât patrimoniul cultural european, în diversitatea expresiilor sale şi în conjugarea 
izvoarelor sale principale, cum ar fi, de exemplu, antichitatea greacă, latină şi iudeo-
creştină, a plasat istoric Europa în avangarda tuturor continentelor, s-a dovedit a fi un 
motor incomparabil de dezvoltare şi de progres, s-a răspândit în toată lumea şi continuă în 
ziua de azi să reprezinte un reper esenţial de umanism, de îmbogăţire şi însufleţire 

  
1 JO L 372, 27.12.2006, p. 1.
2 JO C 72 E, 21.3.2002, p. 142.
3 JO C 76 E, 25.3.2004, p. 459.
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spirituală, de toleranţă şi spirit civic;

C. întrucât, într-o lume în proces de globalizare, bogăţia culturală europeană prezintă o 
structură de bază, ale cărei atribute specifice şi marcante constituie o adevărată 
plusvaloare europeană şi al cărei rol identitar este esenţial pentru Europa şi Uniune, în 
vederea înţelegerii lumii, garantării propriei coeziuni, marcării diferenţei sale şi afirmării
în raport cu celelalte popoare;

D. întrucât expresiile specifice ale răspândirii istorice a patrimoniului cultural european pe 
celelalte continente trebuie să dea naştere unor acţiuni privilegiate, care să scoată în 
evidenţă factorii care stau la baza civilizaţiei, a înţelegerii reciproce şi a contactelor 
constructive între popoarele pe care le reprezintă,

1. salută prezenta comunicare a Comisiei şi aprobă obiectivele care sunt enunţate în aceasta; 
reaminteşte că a subliniat, în repetate rânduri, rolul esenţial şi structural al culturii în 
cadrul Strategiei de la Lisabona, precum şi în vederea constituirii unui nou pilon de 
guvernanţă globală şi de dezvoltare durabilă;

2. subliniază că, în temeiul articolului 151 din Tratatul CE, respectând diversitatea culturală 
şi identităţile naţionale, în sectorul cultural pot fi iniţiate doar politici de cooperare şi 
acorduri de parteneriat între statele membre;

3. consideră că, pentru o punere în aplicare completă şi coerentă a articolului 151 alineatul 
(4) din Tratatul CE, este necesar să se ţină seama de specificul sectorului, în special de 
capacitatea sa de creativitate şi inovare, astfel încât cultura să-şi găsească pe deplin locul 
care-i revine în cadrul Strategiei de la Lisabona;

4. consideră că programele comunitare disponibile în acest moment în sectorul cultural nu 
reflectă pe deplin situaţia patrimoniului cultural comun al europenilor şi de aceea, invită 
Comisia să propună crearea de programe specifice care să permită, într-o manieră mai 
cuprinzătoare şi mai profundă, întreţinerea contactului cu bunurile şi valorile, materiale 
sau imateriale ce alcătuiesc patrimoniul cultural european, care facilitează interacţiunea 
acestora în cadrul înţelegerii umaniste a identităţilor şi a diferenţelor, precum şi în cadrul 
producţiei culturale actuale şi care permit să se profite de pe urma respectivelor bunuri şi 
valori şi ca acestea să fie împărtăşite;

5. subliniază că toate programele din sectorul cultural vor avea aspecte foarte pozitive în
privinţa coeziunii, a convergenţei reale, a creşterii economice, a dezvoltării durabile, a 
locurilor de muncă şi a competitivităţii;

6. recomandă Consiliului şi Comisiei crearea unui program menit să valorifice patrimoniul 
clasic european şi contribuţiile istorice ale culturilor naţionale de-a lungul secolelor şi sub 
toate aspectele, în paralel cu programul-cadru „Cultura 2007-2013“ şi ca o completare a 
acestuia;

7. invită Comisia să intensifice politicile de susţinere a traducerilor literare, prevăzute în 
programul „Cultura 2007-2013“;

8. invită Comisia să creeze un program menit să valorifice răspândirea limbilor europene în 
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lume şi rolul lor în creaţia culturală a celorlalte continente, astfel încât să faciliteze atât 
cunoaşterea şi înţelegerea reciprocă, cât şi interacţiunea culturală generată şi vehiculată de 
aceste limbi în variantele lor extraeuropene;

9. propune implicarea Parlamentului, Consiliului, Comisiei şi a statelor membre în crearea 
de condiţii cu adevărat favorabile culturii şi creaţiei culturale în toate planurile vieţii în 
Uniunea Europeană, în special în privinţa familiei, a şcolii, a învăţării pe tot parcursul 
vieţii, a comunicării sociale şi a universului tehnologiilor digitale;

10. subliniază importanţa pe care predarea artelor şi a literelor o are pentru perfecţionarea 
personalităţii tinerilor, pentru trezirea şi dezvoltarea vocaţiei lor şi pentru o deplină 
apreciere a bunurilor şi valorilor culturale;

11. evocă importanţa creării, atât în şcoală, cât şi în societate, a unor punţi inovatoare între 
cultură, cercetare, ştiinţă şi tehnologie, precum şi nevoia de programe privitoare la aceste 
aspecte;

12. solicită Comisiei să elaboreze un instrument adecvat care să identifice sectoarele în criză 
în cadrul industriilor culturale europene, acordând o atenţie specială pieţei editoriale, a 
cărei evoluţie a sfârşit prin a pune în pericol creaţia literară de calitate în beneficiul „best-
seller-urilor“ , precum şi universului creaţiei muzicale, a cărei calitate şi diversitate sunt, 
de asemenea, ameninţate de răspândirea globală a tehnologiilor informaţionale, de 
procesul de concentrare a aşa-zisului „collective rights management“ şi de piraterie;

13. consideră că trebuie create reperele unei adevărate diplomaţii culturale europene şi insistă 
ca statele membre şi instituţiile comunitare să susţină componenta culturală a 
reprezentanţelor lor diplomatice şi să aibă iniţiative structurate şi regulate, consacrate 
culturii europene;

14. recomandă Consiliului şi Comisiei elaborarea şi promovarea unei liste de „locuri de 
pelerinaj cultural“ în toate statele membre şi, în acest fel, dezvoltarea de iniţiative şi 
evenimente specifice care s-ar organiza în mod regulat în aceste centre de mărturie şi 
iradiere culturală;

15. propune Consiliului şi Comisiei crearea funcţiilor de „mecenat cultural european“ şi de 
„mecena cultural european“ în scopul înfiinţării de parteneriate eficiente între sectorul
public şi cel privat, în cadrul obiectivelor acţiunii avute în vedere de Comisie;

16. propune, de asemenea, crearea unor premii europene de mare prestigiu, decernate în mod 
regulat, pentru toate domeniile creaţiei culturale;

17. sugerează ca anul 2010 să fie desemnat drept „Anul european al clasicilor greci şi latini“, 
pentru a atrage atenţia popoarelor Uniunii asupra acestui patrimoniu cultural esenţial, care 
riscă să fie uitat în ziua de azi;

18. atrage atenţia Consiliului asupra necesităţii, urgente şi imperioase, de a revizui mijloacele 
bugetare destinate sprijinirii acţiunilor avute în vedere în cadrul prezentei comunicări a 
Comisiei şi a celor existente;
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19. încredinţează Preşedintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluţie Consiliului, Comisiei, 
guvernelor şi parlamentelor statelor membre, precum şi UNESCO şi Consiliului Europei.
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EXPUNERE DE MOTIVE

I. La  Communication de la Commission 

Dans la présente Communication, la Commission affirme le rôle central de la culture pour 
l'intégration européenne et pour une plus grande  visibilité de l'UE sur la scène internationale. 

Un agenda pour la culture est ainsi proposé, pour le développement d'une stratégie tant au sein 
de l'UE que dans ses relations avec les pays tiers.

La Communication est accompagnée d'un document de travail des services de la Commission 
qui dresse l'inventaire des différentes manières et instruments par les biais desquels l'UE 
intervient dans le domaine de la culture.

Dans le cadre de la préparation de sa Communication, la Commission a procédé à une large 
consultation préalable des différents opérateurs culturels européens.

La Communication représente le premier effort structuré vers une stratégie européenne de la 
culture et s'articule autour de trois objectifs majeurs:

- la promotion de la diversité culturelle et du dialogue interculturel,

- la promotion de la culture en tant que vecteur de la créativité dans le cadre de la stratégie de 
Lisbonne,

- la promotion de la culture comme élément essentiel des relations extérieures de l'UE. 

En deuxième lieu, la Commission identifie les voies par lesquelles une politique de la culture 
deviendra possible et préconise l'intégration de la dimension culturelle dans les autres 
politiques communautaires pertinentes. Concernant ce dernier point, la Commission annonce 
qu'elle a récemment crée un groupe interservices. 

Pour la mise en œuvre de cette stratégie, la Commission propose différents mécanismes dont 
le  plus important est basé sur une méthode ouverte de coordination. 

Il convient aussi de souligner la proposition de création d'un fonds culturel UE-ACP et  d'un 
Forum culturel afin de structurer le dialogue avec la société civile.

II. Remarques

1. Concernant la prise en compte de la culture dans les autres politiques communautaires, il y 
a lieu de remarquer qu'il ne s'agit pas d'une ambition bien fondée mais d'une obligation 
imposée par l'article 151, paragraphe 4, du traité CE qui malheureusement depuis l'entrée en 
vigueur d'abord du traité de Maastricht et par la suite du traité d'Amsterdam n'a pas encore été 
mise en œuvre.  

Il y a donc lieu de se réjouir de l'approche actuelle et d'inviter la Commission à s'engager 
solennellement  à cet égard au niveau le plus haut.  La création d'une Task Force pour la 
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culture, annoncée par le président Barroso à Budapest en novembre 2005, qui n'est cependant 
pas encore réalisée, sera un signe concret de volonté de progresser vers cette direction. 

Concernant la mise en place de la méthode ouverte de coordination proposée, il conviendrait 
de lui conférer un dynamisme nouveau en y associant le Parlement européen. 

Il est à remarquer que dans la Communication, la culture est plutôt traitée dans sa dimension 
instrumentale, sociale, économique et politique, que dans sa valeur intrinsèque en tant qu'une 
fin en soi. Cependant, la Communication est importante dans la mesure où elle envisage de 
nouveaux processus et structures qui vont au delà des programmes communautaires existants, 
dont les moyens sont plutôt limités. 

Néanmoins, la question d'une dotation budgétaire adéquate par rapport aux objectifs énoncés 
doit être très sérieusement envisagée par le Conseil. 

La prise en compte de la culture dans les relations extérieures de l'UE est un développement 
très important. Il y a beaucoup de choses à faire dans ce domaine qui doivent être traitées dans 
le cadre d'une véritable stratégie. 

2. Por mais de uma vez, e já no decurso da actual legislatura, o nosso relator teve ocasião se 
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.

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 
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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.
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