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NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o európskej stratégii pre kultúru v globalizovanom svete
(2007/0000(INI))

Európsky parlament,

– so zreteľom na článok 151 Zmluvy o ES,

– so zreteľom na rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 1855/2006/ES z 12. 
decembra 2006, ktorým sa ustanovuje program Kultúra (2007 – 2013)1,

– so zreteľom na dohovor Organizácie spojených národov pre vzdelanie, vedu a kultúru 
(Unesco) o ochrane a podpore rozmanitosti kultúrnych prejavov z 20. októbra 2005,

– so zreteľom na závery zasadnutia Rady  Vzdelávanie, mládež a kultúra z 24. a 25. mája 
2007, ako aj na dokument Rady č. 9021/2007,

– so zreteľom na oznámenie Komisie s názvom Európa vo svete – Niekoľko praktických 
návrhov na väčšiu spojitosť, efektívnosť a zviditeľnenie (KOM(2006)0278), 

– so zreteľom na oznámenie Komisie o európskej stratégii pre kultúru v globalizovanom 
svete (KOM(2007)0242), ako aj na sprievodný pracovný dokument k tomuto oznámeniu 
vypracovaný oddeleniami Komisie (SEC(2007)0570),

– so zreteľom na svoje uznesenie o kultúrnej spolupráci v Európskej únii2 z 5. septembra 
2001,

– so zreteľom na svoje uznesenie zo 4. septembra 2003 o kultúrnom priemysle3,

– so zreteľom na článok 45 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na správu Výboru pre kultúru a vzdelávanie (A6-0000/2007),

A. keďže bez toho, aby bola dotknutá čo najväčšie otvorenosť voči všetkým ostatným 
kultúram, má Európska únia osobitnú povinnosť dohliadať na kultúrne bohatstvo Európy, 
pričom sa európske kultúrne dedičstvo musí zachovávať, šíriť a zdieľať tak v rámci Únie, 
ako aj mimo nej, vo všetkých jeho rozmeroch a všetkými prostriedkami,

B. keďže európske kultúrne dedičstvo chápané v rozmanitosti svojich prejavov a v množstve 
hlavných prúdov, napríklad staroveké Grécko, Rím a židovsko – kresťanská kultúra, 
postavil Európu na čelo všetkých kontinentov, ukázalo sa byť neporovnateľným motorom 
rozvoja a pokroku, rozšírilo sa vo všetkých smeroch a predstavuje dnes kľúčový znak 
humanizmu, obohatenia, duchovného obrodenia, tolerancie a občianstva,

C. keďže v čoraz globalizovanejšom svete predstavuje európske kultúrne bohatstvo 

  
1 Ú. v. ES L 372, 27.12.2006, s. 1.
2 Ú. v. EÚ C 72 E, 21.3.2002, s. 142.
3 Ú. v. EÚ C 76 E, 25.3.2004, s. 459.
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základnú konfiguráciu, ktorej výrazné špecifické črty tvoria skutočnú európsku pridanú 
hodnotu a ktorej úloha v utváraní identity je nevyhnutná pre Európu a pre Úniu na 
porozumenie svetu, zaručenie súdržnosti, zdôraznenie odlišnosti a sebapotvrdenie voči 
ostatným národom,

D. keďže osobitné prejavy historického vplyvu európskeho kultúrneho dedičstva na iných 
kontinentoch musia byť príležitosťami vykonať prednostné akcie, ktoré poukážu na 
činitele budovania civilizácie, vzájomného porozumenia a konštruktívneho prístupu 
medzi národmi, ktoré predstavujú,

1. víta toto oznámenie Komisie a schvaľuje ciele, ktoré sa v ňom uvádzajú; pripomína, že 
niekoľkokrát zdôraznil kľúčovú a formujúcu úlohu kultúry v Lisabonskej stratégii a v 
budovaní nového piliera globálnej správy a trvalo udržateľného rozvoja;

2. zdôrazňuje, že podľa článku 151 zmluvy pri rešpektovaní kultúrnej rozmanitosti a 
národných identít sa v oblasti kultúry môžu medzi členskými štátmi realizovať len 
politiky spolupráce a dohody o partnerstve;

3. považuje za potrebné, aby sa na účely úplného a súvislého uplatňovania článku 151 ods. 
4 brali do úvahy osobitosti tohto odvetvia, najmä jeho tvorivá a inovačná kapacita, aby si 
kultúra mohla nájsť svoje miesto, ktoré jej prislúcha v rámci Lisabonskej stratégie;

4. domnieva sa, že programy Spoločenstva, ktoré existujú v súčasnosti v oblasti kultúry, 
nezodpovedajú úplne situácii spoločného kultúrneho dedičstva Európanov, a preto 
vyzýva Komisiu, aby navrhla vytvorenie osobitných programov, ktoré v širšej a hlbšej 
miere umožnia udržiavať kontakt s hmotnými aj nehmotnými statkami a hodnotami, 
ktoré zahrnú európske kultúrne dedičstvo, zjednodušia ich vzájomné pôsobenie v 
humanistickom chápaní identít a rozdielností, ako aj v súčasnom kultúrnom priemysle, a 
ktoré umožnia ich využívanie a spoločné zdieľanie; 

5. zdôrazňuje, že všetky programy v odvetví kultúry budú mať veľmi pozitívne aspekty 
ohľadne súdržnosti, skutočnej konvergencie, hospodárskeho rastu, trvalo udržateľného 
rozvoja, zamestnanosti a konkurencieschopnosti;

6. odporúča Rade a Komisii, aby súčasne s rámcovým programom Kultúra 2007 – 2013 
a ako jeho doplnenie vytvorili program s cieľom zhodnotiť klasické európske dedičstvo a 
historický prínos národných kultúr počas storočí vo všetkých rozmeroch;

7. vyzýva Komisiu, aby zintenzívnila politiku podpory literárnych prekladov, ktorá je 
stanovená v programe Kultúra 2007 – 2013;

8. vyzýva Komisiu na vytvorenie programu, cieľom ktorého bude zhodnotiť podporovanie 
európskych jazykov vo svete a ich úlohu v kultúrnej tvorbe ostatných kontinentov, aby sa 
tak zjednodušila vzájomná znalosť a porozumenie, ako aj vzájomné pôsobenie kultúr, 
ktoré budú tieto jazyky zabezpečovať a šíriť v mimoeurópskom kontexte;

9. navrhuje zapojenie Parlamentu, Rady, Komisie a členských štátov do vytvárania reálne 
priaznivých podmienok pre kultúru a kultúrnu tvorbu na všetkých úrovniach života Únie, 
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najmä pokiaľ ide o rodinu, školu, celoživotné vzdelávanie, sociálnu komunikáciu a oblasť 
digitálnych technológií; 

10. zdôrazňuje význam vyučovania umenia a literatúry pre zdokonaľovanie osobnosti 
mladých ľudí, vznik a rozvíjanie ich poslania a pre plné využívanie kultúrneho 
vlastníctva a kultúrnych hodnôt;

11. pripomína, aký význam má vytváranie inovačných mostov medzi kultúrou, výskumom, 
vedou a technológiou v škole aj v spoločnosti, a potrebu programov, ktoré by pokrývali 
tieto aspekty; 

12. vyzýva Komisiu, aby vypracovala primeraný nástroj, ktorým by sa určili krízové sektory 
v európskom kultúrnom priemysle, pričom bude venovať osobitnú pozornosť 
vydavateľskému trhu, ktorého vývoj nakoniec ohrozil kvalitnú literárnu tvorbu 
v prospech tzv. bestsellerov, a sfére hudobnej tvorby, ktorej kvalita a rôznorodosť je tiež 
ohrozená celosvetovým šírením digitálnych technológií, procesom koncentrácie 
tzv. kolektívneho riadenia práv (collective rights management) a pirátstvom;

13. domnieva sa, že sa musia stanoviť kroky skutočnej európskej kultúrnej diplomacie, a trvá 
na tom, aby členské štáty a inštitúcie Spoločenstva posilnili kultúrnu zložku svojich 
diplomatických zastupiteľstiev a aby uskutočňovali štruktúrované a pravidelné iniciatívy 
venované európskej kultúre;

14. odporúča Rade a Komisii, aby vypracovali a podporovali zoznam kultúrnych pútnických 
miest vo všetkých členských štátoch, a tým aj vznik iniciatív a osobitných udalostí, ktoré 
by sa pravidelne konali na týchto miestach svedectiev s kultúrnou atmosférou;

15.
navrhuje Rade a Komisii, aby zriadili funkciu tzv. európskeho kultúrneho mecenášstva 

a európskeho kultúrneho mecenáša s cieľom vytvoriť účinné partnerstvá medzi verejným 
a súkromným sektorom v rámci cieľov činnosti navrhovaných Komisiou;

16. navrhuje okrem iného vytvorenie vysoko prestížnych európskych cien, ktoré by sa trvale 
udeľovali vo všetkých oblastiach kultúrnej tvorby;

17. navrhuje, aby bol rok 2010 označený ako Európsky rok gréckych a rímskych klasikov 
s cieľom upútať pozornosť národov Únie k tomuto kľúčovému kultúrnemu dedičstvu, 
ktorému dnes hrozí, že upadne do zabudnutia; 

18. upozorňuje Radu na neodkladnú a naliehavú potrebu prehodnotiť rozpočtové prostriedky, 
pomocou ktorých by sa mali podporovať aktivity navrhované v tomto oznámení Komisie,
ako aj prostriedky, ktoré sú už k dispozícii;

19. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii, vládam 
a parlamentom členských štátov, ako aj organizácii UNESCO a Rade Európy.
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DÔVODOVÁ SPRÁVA

I. Oznámenie Komisie

Komisia v tomto oznámení potvrdzuje ústrednú úlohu, ktorú kultúra zohráva v európskej 
integrácii a vo zviditeľnení EÚ na medzinárodnej scéne.

Na účel vývoja stratégie v rámci EÚ i vo vzťahu s tretími krajinami preto navrhuje agendu pre 
kultúru.

K oznámeniu je priložený pracovný dokument vypracovaný oddeleniami Komisie, ktorý 
obsahuje zoznam rôznych spôsobov a nástrojov, prostredníctvom ktorých EÚ pôsobí v oblasti 
kultúry.

V rámci prípravy oznámenia pristúpila Komisia k širokej predbežnej konzultácii s rôznymi 
európskymi kultúrnymi subjektmi.

Oznámenie Komisie predstavuje prvé štruktúrované úsilie smerom k európskej kultúrnej 
stratégii a týka sa troch hlavných cieľov:

— podpora kultúrnej rozmanitosti a dialógu medzi kultúrami,

— podpora kultúry ako vektora tvorivosti v rámci Lisabonskej stratégie,

— podpora kultúry ako kľúčového prvku vonkajších vzťahov EÚ.

Komisia ďalej identifikuje spôsoby, ktorými sa umožní politická kultúra, a propaguje 
integráciu kultúrnej dimenzie do ostatných podstatných politík Spoločenstva. Komisia v 
súvislosti s týmto posledným bodom oznámila, že nedávno vytvorila medziútvarovú skupinu.

Komisia navrhuje na zavedenie tejto stratégie rôzne mechanizmy, z ktorých sa ten 
najdôležitejší zakladá na otvorenej metóde koordinácie.

Je tiež potrebné zdôrazniť návrh na vytvorenie kultúrneho fondu EÚ – AKT a kultúrneho fóra 
v záujme štruktúrovaného dialógu s občianskou spoločnosťou.

II. Poznámky

1. V súvislosti so zohľadnením kultúry v ostatných politikách Spoločenstva je potrebné 
pripomenúť, že nejde o dobre podloženú ambíciu, ale o povinnosť, ktorú ustanovuje 
článok 151 ods. 4 Zmluvy o ES, ktorý sa od nadobudnutia účinnosti najskôr Maastrichtskej a 
potom Amsterdamskej zmluvy, žiaľ, ešte neuplatňoval.

Je teda potrebné privítať tento prístup a vyzvať Komisiu, aby sa v tejto súvislosti slávnostne 
zaviazala na najvyššej úrovni. Vytvorenie pracovnej skupiny pre kultúru, ktoré oznámil 
predseda Barroso v Budapešti v novembri 2005, ktoré sa však doteraz nerealizovalo, bude 
konkrétnym znakom vôle pokročiť týmto smerom.
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Pokiaľ ide o zavedenie navrhovanej otvorenej metódy koordinácie, je potrebné dať jej 
spoluúčasťou Európskeho parlamentu novú dynamiku.

Je potrebné poznamenať, že v oznámení je kultúra chápaná skôr ako nástroj a vo svojom 
sociálnom, hospodárskom a politickom rozmere, ako vo svojej vnútornej hodnote, ktorá je 
účelom sama o sebe. Oznámenie je však dôležité z hľadiska navrhovaného nového postupu a 
štruktúr, ktoré presahujú súčasné programy Spoločenstva, ktorých prostriedky sú skôr 
obmedzené.

Otázkou primeranej rozpočtovej dotácie v súvislosti s uvedenými cieľmi sa však musí vážne 
zaoberať Rada.

Zohľadnenie kultúry vo vonkajších vzťahoch EÚ je veľmi dôležitým aspektom vo vývoji.
V tejto oblasti je ešte veľa práce a týmito otázkami sa treba zaoberať v rámci skutočnej 
stratégie.

2. Mnohokrát, najmä počas tohto legislatívneho obdobia, mal spravodajca príležitosť 
presvedčiť sa, že Lisabonská stratégia by nemohla nikdy naplniť svoje základné ciele, keby sa 
kultúra nepovažovala za jeden z jej kľúčových rozmerov.

Preto môže len uvítať oznámenie Komisie, ktoré mu dáva za pravdu.

Kultúra sa stáva ipso facto dôležitým bodom európskej politickej agendy. Toto oznámenie 
vyhradzuje kultúre široký a mnohorozmerný prístup a v tejto fáze je dôležité, aby sa 
vykonával správne.

Je potrebné zohľadniť nielen všetky programy, ktorých priamy alebo nepriamy účinok 
v oblasti kultúry umožní podporiť tie najlepšie riešenia v súlade s tými najlepšími postupmi 
a s rozumným využívaním nástrojov Spoločenstva, ako sú štrukturálne fondy, v súlade 
s programom Kultúra 2007 – 2013, ale aj úlohu, ktoré tieto programy môžu vo vzájomnej 
dynamickej súčinnosti zohrávať v globalizovanom svete.

Je to práve tento globalizovaný svet, ktorý vyžaduje potvrdenie a posilnenie európskej 
identity bez toho, aby bola dotknutá rozmanitosť kultúr rôznych národov Európy.

Tento aspekt nás vedie k spoločnému kultúrnemu dedičstvu. Správa potvrdzuje, že Únia má 
osobitnú povinnosť dozerať na kultúrne bohatstvo Európy, chrániť, rozširovať a zdieľať vo 
vnútri aj mimo Únie toto európske kultúrne dedičstvo, ktoré je nevyhnutným faktorom 
porozumenia svetu, zárukou súdržnosti a rozvoja, znakom odlišnosti a sebapotvrdením voči 
ostatným národom.

V súčasnosti samozrejme existujú v rámci Európy medzi inými také programy, ktoré 
zohľadňujú a uprednostňujú kultúrnu tvorbu, obeh umeleckých diel, mobilitu tvorcov, 
kultúrnych činiteľov a subjekty, ako aj filmovú a audiovizuálnu tvorbu; ale každý takýto 
nástroj, ktorý je potrebný čo najlepšie vypracovať, musia dopĺňať ďalšie programy, ktoré 
umožnia presnejšie a špecifickejšie vymedziť európske kultúrne dedičstvo, pretože niektorým 
z jeho základných aspektov hrozí zánik a aj preto, že v samotnej Únii pretrváva vzájomná 
hlboká neznalosť národných prvkov, ktorými sa v členských štátoch a ostatných európskych 
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krajinách storočia formovalo spoločné kultúrne dedičstvo.

Spravodajca využíva túto príležitosť a upriamuje pozornosť na tieto aspekty; na záver uvádza 
niekoľko odporúčaní, ktoré by mali podľa neho do veľkej miery prispieť k obohateniu 
politickej kultúry v Európskej únii a ku komplexnejšiemu plneniu cieľov stanovených 
v Lisabonskej stratégii. 


