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PREDLOG RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o evropski kulturni agendi v času globalizacije
(2007/0000(INI))

Evropski parlament,

– ob upoštevanju člena 151 Pogodbe ES,

– ob upoštevanju Sklepa Evropskega parlamenta in Sveta št. 1855/2006/ES z dne 12. 
decembra 2007 o uvedbi programa Kultura 2000 (2007-2013)1,

– ob upoštevanju Konvencije Organizacije združenih narodov za izobraževanje, kulturo in 
znanost (Unesco) z dne 20. oktobra 2005 o zaščiti in spodbujanju raznolikosti kulturnega 
izražanja,

– ob upoštevanju zaključkov seje Sveta "Izobraževanje, mladina in kultura" 25. in 25. maja 
2007 ter dokumenta Sveta št. 9021/2007,

– ob upoštevanju sporočila Komisije o Evropi v svetu – nekaj praktičnih predlogov za večjo 
usklajenost, učinkovitost in preglednost (KOM(2006)0278),

– ob upoštevanju Sporočila Komisije o evropski agendi za kulturo v svetu globalizacije 
(KOM(2007)0242) ter delovnega dokumenta služb Komisije, pripravljenega z njim 
(SEC(2007)0570),

– ob upoštevanju resolucije z dne 5. septembra 2001 o kulturnem sodelovanju v Evropski 
uniji2, 

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 4. septembra 2003 o kulturni industriji3,

– ob upoštevanju člena 45 svojega Poslovnika,

– ob upoštevanju poročila Odbora za kulturo in izobraževanje (A6-0000/2007),

A. ker je Evropska unija, ne da bi s tem prikrajšala čim večje in zelo zaželeno odpiranje proti 
ostalim kulturam, še zlasti dolžna gojiti kulturno bogastvo Evrope, evropska kulturna 
dediščina mora biti ohranjena in treba jo je v vseh njenih razsežnostih na vse možne 
načine širiti in deliti, tako znotraj kot zunaj Unije,

B. ker je evropska kulturna dediščina, vsebovana v raznolikosti njenih izrazov in združitvi 
njenih glavnih oblik, npr. grške, latinske in judovsko-krščanske antike, Evropo 
zgodovinsko uvrstila pred vse celine ter se je izkazala za neprimerljivo gonilno silo 
razvoja in napredka, razširila se je v različne smeri in še danes ostaja bistvena referenčna 
točka humanizma, duhovnega plemenitenja in poživitve, strpnosti in državljanstva,

  
1 UL L 372, 27.12.2006, str. 1.
2 UL C 72 E, 21.3.2002, str. 142.
3 UL C 76 E, 25.3.2004, str. 459.
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C. ker evropsko kulturno bogastvo v vedno bolj globaliziranem svetu predstavlja jedro, 
katerega specifične in edinstvene lastnosti so resnična dodana evropska vrednost ter 
katerega identifikacijska vloga je za Evropo in Unijo bistvena pri razumevanju sveta, 
zagotavljanju kohezije, izražanju drugačnosti in uveljavitvi napram drugim narodom,

D. ker mora poseben izraz zgodovinskega projekta evropske kulturne dediščine na drugih 
celinah voditi k prednostnimi ukrepom, s katerimi se bodo poudarili dejavniki 
oblikovanja civilizacije, vzajemnega razumevanja in plodnega pristopa med narodi, ki jih 
predstavljajo,

1. pozdravlja omenjeno sporočilo Komisije in podpira v njem naštete cilje; želi spomniti, da 
je ob različnih priložnostih poudaril bistveno in oblikovalno vlogo kulture v lizbonski 
strategiji ter pri oblikovanju novega stebra globalnega upravljanja in trajnostnega razvoja;

2. poudarja, da se ob uporabi člena 151 Pogodbe in ob spoštovanju kulturne raznolikost in 
nacionalnih identitet v kulturnem sektorju lahko vzpostavita le politiki sodelovanja in 
partnerstva med državami članicami;

3. da bi se člen 151(4) Pogodbe v celoti in dosledno izvajal, se mu zdi potrebno upoštevati 
specifičnost sektorja, zlasti njegovo sposobnost ustvarjanja in inovativnosti, da bi lahko 
kultura v celoti dobila pomen, ki izhaja iz lizbonske strategije;

4. ocenjuje, da trenutno razpoložljivi programi v kulturnem sektorju ne ustrezajo popolnoma 
razmeram, izhajajočim iz skupne kulturne dediščine Evropejcev, ter zato poziva 
Komisijo, naj predlaga oblikovanje specifičnih programov; ki bodo obsežnejše in globlje 
omogočili vzdrževanje stika z dobrinami in vrednotami,  ki so del evropske kulturne 
dediščine, tako materialnimi kot duhovnimi, ter ki bodo pospešili njihovo interakcijo v 
humanističnem razumevanju identitet in razlik, pa tudi v zdajšnji kulturni produkciji, 
hkrati pa bodo omogočili njihovo koriščenje in delitev z drugimi;

5. poudarja, da so vsi programi v kulturnem sektorju pozitivni z vidika kohezije, dejanske 
konvergence, gospodarske rasti, trajnostnega razvoja, zaposlovanja in konkurence;

6. Svetu in Komisiji priporoča, da oblikujeta program, ki bo dal vrednost klasični evropski 
dediščini in zgodovinskim prispevkom nacionalnih kultur preko stoletij in v vseh njihovih 
razsežnostih, ob hkratnem izvajanju okvirnega programa Kultura 2001–2013 in kot način 
njegovega dopolnjevanja;

7. poziva Komisijo, naj okrepi politike pomoči za literarno prevajanje, predvidene v 
programu Kultura 2007–2013;

8. poziva Komisijo, naj oblikuje program za poudarjanje vrednosti evropskih jezikov po 
celem svetu ter njihove vloge pri kulturnem ustvarjanju na drugih celinah, tako da na 
področjih zunanje politike izven Evrope olajša vzajemno poznavanje in razumevanje ter 
kulturne izmenjave, ki se sprožajo in vzdržujejo s temi jeziki;

9. predlaga, da si Parlament, Svet, Komisija in države članice prizadevajo za ustvarjanje 
resnično ugodnih pogojev za kulturo in kulturno ustvarjanje na vseh ravneh življenja 
Unije, še zlasti kar zadeva družino, šolanje, vseživljenjsko učenje, družbeno 
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komuniciranje in svet digitalnih tehnologij;

10. poudarja pomen poučevanja umetnosti in filologije za mlade, izoblikovanje njihove 
osebnosti, odkrivanje poklicne poti in polno razumevanje in spoštovanje kulturnih dobrin 
in vrednot;

11. želi spomniti na pomen graditve inovativnih mostov med kulturo, raziskovanjem, 
znanostjo in tehnologijo, tako v šolstvu kot družbi na sploh, in na potrebo po programih, 
ki bi pokrivali te vidike;

12. poziva Komisijo, naj pripravi primeren instrument za prepoznavanje sektorjev evropske 
kulturne industrije, ki so v krizi, tako da nameni posebno pozornost založniškemu trgu, ki 
se je razvil v takšni smeri, da ogroža kakovostno literarno produkcijo na račun prodajnih 
uspešnic, ter področju glasbenega ustvarjanja, na katerem sta kakovost in raznolikost 
ogroženi zaradi vsesplošnega širjenja digitalnih tehnologij, procesa koncentracije 
upravljanja s kolektivnimi pravicami in ponarejanja;

13. meni, da je treba postaviti nosilce resnične evropske kulturne diplomacije ter vztraja pri 
tem, da države članice in institucije Skupnosti okrepijo kulturni del njihovih diplomatskih 
predstavništev in sprejmejo strukturirane in redne pobude na področju evropske kulture;

14. Svetu in Komisiji priporoča, da sestavita in širita seznam "evropskih kulturnih romarskih 
središč" v vseh državah članicah in preko tega spodbudita razvoj pobud in posebnih 
prireditev, ki bi se redno odvijale v teh kulturnih žariščih;

15. Svetu in Komisiji predlaga, da ustanovita funkciji "evropskega kulturnega mecenata" in 
"evropskega kulturnega mecena" z namenom vzpostavljanja učinkovitih partnerstev med 
javnim in zasebnim sektorjem v okviru ciljev ukrepov, ki jih načrtuje Komisija;

16. predlaga tudi pričetek rednega podeljevanja evropske nagrade izjemnega prestiža za vsa 
področja kulturnega ustvarjanja;

17. predlaga, da se leto 2010 razglasi za evropsko leto grških in latinskih klasikov, da bi 
narode Unije spomnili na bistveni vir kulturne dediščine, ki ji danes grozi pozaba;

18. Svet opozarja na potrebnost, nujnost in neizbežnost revizije proračunskih sredstev, 
namenjenih ukrepom, ki so načrtovani v omenjenem sporočilu Komisije, ter ki so že 
dodeljena;

19. naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu, Komisiji, vladam in 
parlamentom držav članic ter Unescu in Svetu Evrope.
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OBRAZLOŽITEV

I. Sporočilo Komisije 

Komisija v omenjenem sporočilu potrjuje osrednjo vlogo kulture za evropsko integracijo in še 
zlasti za večjo opaznost Evropske unije na mednarodnem prizorišču. 

Tako je predlagana agenda za kulturo, da bi tako v Evropski uniji kot v njenih odnosih s 
tretjimi državami izoblikovala strategija.

Sporočilu je priložen delovni dokument služb Komisije, v katerem je obravnavan nabor 
različnih načinov in orodij, s katerimi Evropska unija posreduje na kulturnem področju.

Kot delo priprav sporočila je Komisija izvedla obsežno predhodno posvetovanje z različnimi 
akterji z evropskega kulturnega področja.

Sporočilo je prvi rezultat strukturiranih prizadevanj za evropsko strategijo kulture in temelji 
na treh glavnih ciljih:

– pospeševanje kulturne različnosti in medkulturnega dialoga,

– pospeševanje kulture kot usmerjevalca ustvarjalnosti v okviru lizbonske strategije,

– pospeševanje kulture kot bistvenega sestavnega dela mednarodnih odnosov Evropske unije.  

Komisija tudi opredeli načine udejanjanja kulturne politike in priporoča vključitev kulturne 
razsežnosti v druge ustrezne politike. V zvezi z zadnjo omenjeno točko Komisija najavlja 
nedavno ustanovitev skupine predstavnikov različnih služb. 

Za izvajanje omenjene strategije Komisija predlaga različne mehanizme, najpomembnejši 
izmed katerih temelji na odprti metodi usklajevanja. 

Poudariti je treba tudi predlog za ustanovitev kulturnega sklada EU-AKP in kulturnega 
foruma za strukturiranje dialoga s civilno družbo.

II. Opažanja

1. Glede upoštevanja kulture v drugih politikah Skupnosti je treba povedati, da to ni le 
upravičeno prizadevanje, ampak obveznost, izhajajoča iz člena 151(4) Pogodbe ES, ki od 
pričetka veljavnosti maastrichtske in kasneje amsterdamske pogodbe na žalost še ni bila 
udejanjena.  

Trenutnega pristopa e je torej treba razveseliti in pozvati Komisijo, naj se k tem zaveže na čim 
višji ravni.  Oblikovanje delovne skupine za kulturo, ki jo je najavil predsednik Barroso v 
Budimpešti novembra 2005, a še bilo uresničeno, bo otipljiv znak pripravljenosti napredovati 
v tej smeri. 

Predlagani uporabi odprte metode usklajevanja bi bilo treba dati nov zagon s tem, da se vanjo 
vključi Evropski parlament. 
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Ugotavljamo, da je v sporočilu kultura obravnavana z vidika njene instrumentalne, družbene, 
gospodarske in politične razsežnosti, ne pa z vidika njene vgrajene vrednosti same po sebi. 
Hkrati je sporočilo pomembno, saj predvideva not proces in strukture, ki so nadgradnja 
obstoječih programov Skupnosti, katerih sredstva so dokaj omejena. 

Vendar mora Svet zelo resno preučiti vprašanje ustreznih proračunskih sredstev za najavljene 
cilje. 

Upoštevanje kulture v mednarodnih odnosi EU je pomemben korak naprej. Na tem področju 
je treba še veliko storiti, kar je treba predstaviti v resnični strategiji. 

2. Poročevalec je imel nešteto priložnosti, zlasti v tekočem zakonodajnem obdobju, potrditi, 
da lizbonska strategija ne bi nikdar morala v celoti doseči svojih temeljnih ciljev, če kultura 
ne bi bila ena njenih ključnih razsežnosti.

Sporočila Komisije, ki to potrjuje, se torej lahko samo razveseli.

Kultura dejansko postaja pomembna točka evropske politične agende. Omenjeno sporočilo jo 
obravnava horizontalno in iz različnih vidikov. V tej fazi je pomembno, da je ta obravnava 
pravilna.

Upoštevati ni treba samo vseh programov, katerih neposreden ali posreden učinek na področje 
kulture omogoča dajanje prednosti najboljšim rešitvam, tako da se v njih uporabljajo najboljše 
prakse in ker se ves čas ustrezno povezujejo z drugimi instrumenti Skupnosti, na primer s 
strukturnimi skladi, kar je predvideno v programu Kultura 2004–2013, ampak je treba 
upoštevati tudi vlogo, ki jo ti programi s svojim dinamičnim prepletanjem lahko imajo v 
globaliziranem svetu.

V bistvu je prav ta globalizirani prostor tisti, ki zahteva potrjevanje in krepitev evropske 
identitete, ne da bi s tem posegali v kulturno raznolikost različnih narodov Evrope.

To nas privede do skupne kulturne dediščine. Poročilo potrjuje, da je Unija dolžna skrbeti za 
kulturno bogastvo Evrope, ga ohranjati, širiti in deliti znotraj in zunaj Unije, kar je neizogiben 
dejavnik pri razumevanju sveta, zagotavljanju kohezije, izražanju drugačnosti in uveljavitvi 
napram drugim narodom.

Res je, da danes na evropski ravni obstajajo programi, ki med drugim upoštevajo in 
spodbujajo kulturno ustvarjanje, pretok del, mobilnost ustvarjalcev, agentov in izvajalcev 
kulture ter tudi kinematografsko in avdiovizualno ustvarjanje. Vendar je treba vse te 
dejavnosti, za katere je pomembno čim boljše delovanje, dopolniti z drugimi programi, ki 
bodo omogočili še podrobnejše in bolj specifično uokvirjenje evropske kulturne dediščine, saj 
nekaterim njenih temeljnih vidikov grozi izginotje, pa tudi zato, ker celo v Uniji sami obstaja 
globoko vzajemno nepoznavanje nacionalnih posebnosti, s katerimi se je skupna kulturna 
dediščina v državah članicah in drugih evropskih državah izražala preko stoletij.

Poročevalec, ki želi izkoristiti priložnost, da usmeri pozornost na te vidike, je v zaključkih 
oblikoval nekaj priporočil, ki bi po njegovem mnenju morala prispevati k občutni obogatitvi 
kulturne politike Evropske politike ter k boljšemu in popolnejšemu doseganju ciljev lizbonske 
strategije.
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