
PR\683736SV.doc PE 393.960v01-00
Extern översättning

SV SV

EUROPAPARLAMENTET
2004 «

«««

«
«
«««

«
«

« 2009

Utskottet för kultur och utbildning

PRELIMINÄR VERSION

...(INI)
18.9.2007

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE
om en europeisk agenda för en kultur i en alltmer globaliserad värld
(2007/0000(INI))

Utskottet för kultur och utbildning

Föredragande: Vasco Graça Moura



PE 393.960v01-00 2/9 PR\683736SV.doc
Extern översättning

SV

PR_INI

SAMMANFATTNING

Sidan

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION ............................................3

MOTIVERING ......................................................................................................................7



PR\683736SV.doc 3/9 PE 393.960v01-00

Extern översättning

SV

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION

om en europeisk agenda för en kultur i en alltmer globaliserad värld
(2007/0000(INI))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av artikel 151 i EG-fördraget,

– med beaktande av Europaparlamentets och rådets beslut nr 1855/2006/EG av 
den 12 december 2006 om inrättande av programmet Kultur (2007–2013)1,

– med beaktande av Unescos (FN:s organ för utbildning, vetenskap och kultur) konvention 
om skydd för och främjande av mångfalden av kulturella uttryck av den 20 oktober 2005,

– med beaktande av slutsatserna från rådets (utbildning, kultur och ungdomsfrågor) möte 
den 24–25 maj 2007 samt rådets dokument 9021/2007,

– med beaktande av kommissionens meddelande: Europa i världen – några praktiska förslag 
om hur man skall kunna uppnå ökad samstämmighet, effektivitet och synlighet 
(KOM(2006)0278),

– med beaktande av kommissionens meddelande angående en europeisk agenda för en 
kultur i en alltmer globaliserad värld (KOM(2007)0242) samt det arbetsdokument från 
kommissionen som åtföljer detta meddelande (SEK(2007)0570),

– med beaktande av sin resolution av den 5 september 2001 om kulturellt samarbete inom 
Europeiska unionen2,

– med beaktande av sin resolution av den 4 september 2003 om kulturindustrierna3,

– med beaktande av artikel 45 i arbetsordningen,

– med beaktande av betänkandet från utskottet för kultur och utbildning (A6-…/2007):

A. Europeiska unionen har en särskild skyldighet att värna Europas kulturella rikedom, utan 
att det påverkar önskemålen om en stor öppenhet gentemot alla andra kulturer. Det 
europeiska kulturarvet bör bevaras, spridas och vara gemensamt såväl inom som utanför 
unionen, i alla dess dimensioner och med alla medel.

B. Det europeiska kulturarvet har, med sin mångfald av uttryck och samverkan av mönster 
såsom den grekiska och latinska antiken och den judisk–kristna kulturen, historiskt sett 
gett Europa en topposition bland alla kontinenter. Det har dessutom visat sig vara en 
enastående drivkraft för utveckling och framåtskridande. Det har spritts i alla riktningar 

  
1 EUT L 372, 27.12.2006, s. 1.
2 EGT C 72 E, 21.3.2002, s. 142.
3 EUT C 76 E, 25.3.2004, s. 459.
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och är alltjämt en betydande referens för humanismen, för berikande och andligt 
besjälande, för tolerans och medborgarskap.

C. I en alltmer globaliserad värld utgör den europeiska kulturella rikedomen en kärna vars 
särdrag utgör ett verkligt europeiskt mervärde. Dess identitetsskapande är viktigt för 
Europa och unionen, för att förstå världen, för att trygga sammanhållningen, för att 
utmärka särarten och bli bekräftad av andra folk.

D. De särskilda uttrycken för det historiska europeiska kulturarvet på andra kontinenter bör 
ge anledning till särskilda insatser som framhäver grundförutsättningarna för 
civilisationen, för ömsesidig förståelse mellan och ett konstruktivt bemötande av de folk 
som de representerar.

1. Europaparlamentet välkomnar kommissionens meddelande och ställer sig positivt till de 
mål som uttalas där. Parlamentet erinrar om att det vid flera tillfällen har framhållit 
kulturens viktiga och strukturella roll i Lissabonstrategin och i uppbyggandet av en ny 
pelare för global styrning och hållbar utveckling.

2. Europaparlamentet framhåller att tillämpningen av artikel 151 i EG-fördraget enbart ger 
stöd för samarbetspolitik och partnerskap i kultursektorn mellan medlemsstater, med 
respekt för den kulturella mångfalden och de nationella identiteterna.

3. Europaparlamentet anser att det, för ett fullständigt och konsekvent genomförande av 
artikel 151.4 i EG-fördraget, är nödvändigt att beakta sektorns särdrag, särskilt dess 
kreativitet och innovationsförmåga, för att kulturen skall få det utrymme som den har rätt 
till inom ramen för Lissabonstrategin.

4. Europaparlamentet anser att de nuvarande gemenskapsprogrammen inom kultursektorn 
inte helt och hållet motsvarar situationen för det gemensamma europeiska kulturarvet och 
uppmanar därför kommissionen att föreslå att särskilda program inrättas för att bredda 
och fördjupa kontakten med de materiella och immateriella tillgångar och värden som 
ingår i det europeiska kulturarvet, för att underlätta samspel och humanistisk insikt i 
identiteter och skillnader samt i den aktuella kulturella produktionen, och som möjliggör 
att man kan dra nytta av det och dela med sig.

5. Europaparlamentet understryker att alla program inom kultursektorn har mycket positiva 
aspekter i fråga om sammanhållning, verklig konvergens, ekonomisk tillväxt, hållbar 
utveckling, sysselsättning och konkurrenskraft.

6. Europaparlamentet rekommenderar rådet och kommissionen att inrätta ett program för att 
det klassiska europeiska kulturarvet och de nationella kulturernas historiska insatser 
under århundradena i alla avseenden skall komma till sin rätt, parallellt med och som ett 
komplement till ramprogrammet Kultur 2007–2013.

7. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att intensifiera sin politik för att stödja 
litterär översättning inom programmet Kultur 2007–2013.
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8. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att inrätta ett program för främjande av 
europeiska språk i världen och deras roll i kulturskapandet på andra kontinenter, för att 
underlätta kunskapsinhämtande, ömsesidig förståelse och kulturell samverkan som skapas 
och förmedlas i de utomeuropeiska språkområdena.

9. Europaparlamentet föreslår att parlamentet, rådet, kommissionen och medlemsstaterna 
engagerar sig för att skapa verkligt gynnsamma förhållande för kultur och kulturellt 
skapande på alla plan i unionen, särskilt när det gäller familjen, skolan, det livslånga 
lärandet, den sociala kommunikationen och den digitala tekniken.

10. Europaparlamentet understryker betydelsen av undervisning i konst och litteratur för 
ungdomars personliga utveckling, för att väcka och utveckla deras anlag och för att de 
fullt ut skall kunna njuta av kulturella tillgångar och värden.

11. Europaparlamentet tar upp betydelsen av att i skolan liksom i hela samhället bygga 
nyskapande broar mellan kulturen, forskningen, vetenskapen och tekniken samt behovet 
av program som omfattar dessa aspekter.

12. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att utarbeta ett lämpligt instrument för att 
identifiera krisdrabbade sektorer inom de europeiska kulturindustrierna och att därvidlag 
särskilt uppmärksamma förlagsmarknaden, vars utveckling har lett till att det litterära 
kvalitetsskapandet hotas av storsäljare, och det musikaliska skapandet vars kvalitet och 
mångfald också hotas av den världsomspännande spridningen av digitala tekniker, av 
koncentrationen till s.k. kollektiva rättighetsförvaltare och av piratkopiering.

13. Europaparlamentet anser att man bör bereda väg för en verklig europeisk kulturell 
diplomati. Parlamentet betonar att medlemsstaterna och gemenskapsinstitutionerna bör 
förstärka det kulturella inslaget i sina diplomatiska representationer och ta strukturerade 
och regelbundna initiativ för den europeiska kulturen.

14. Europaparlamentet rekommenderar rådet och kommissionen att utarbeta och främja en 
förteckning med ”kulturella vallfartsorter” i alla medlemsstater och därigenom främja 
utvecklingen av särskilda initiativ och regelbundna arrangemang på dessa platser för 
vittnesbörd och med stark kulturell lyskraft.

15. Europaparlamentet föreslår rådet och kommissionen att man skall inrätta funktioner för 
”europeiskt kultursponsorskap” och ”europeisk kultursponsor” för att få till stånd 
effektiva partnerskap mellan den offentliga och den privata sektorn inom ramen för 
målen i de insatser som kommissionen föreslår.

16. Europaparlamentet föreslår dessutom att man inrättar prestigefyllda europeiska pris som 
delas ut regelbundet på alla områden för kulturellt skapande.

17. Europaparlamentet föreslår att år 2010 utnämns till ”Europeiska året för de grekiska och 
latinska klassikerna”, för att uppmärksamma unionens folk på detta viktiga kulturarv som 
i dag riskerar att falla i glömska.
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18. Europaparlamentet framhåller för rådet hur angeläget det är att se över de budgetmedel 
som förutsätts stödja de insatser som planeras inom ramen för kommissionens 
meddelande och de befintliga medlen.

19. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, 
kommissionen, medlemsstaternas regeringar och parlament samt till Unesco och 
Europarådet.
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MOTIVERING

I. Kommissionens meddelande 

Kommissionen bekräftar i detta meddelande kulturens centrala roll för den europeiska 
integrationen och för att EU blir mer synligt på den internationella arenan. 

Därför föreslås en agenda för kulturen, för utvecklingen av en strategi såväl inom EU som i 
EU:s förbindelser med tredjeländer.

Meddelandet åtföljs av ett arbetsdokument från kommissionen där man räknar upp olika 
metoder och instrument genom vilka EU intervenerar på kulturområdet.

Kommissionen har genomfört ett omfattande förberedande samråd med de olika kulturella 
aktörerna i EU inom ramen för arbetet med meddelandet.

Meddelandet utgör den första strukturerade insatsen för en europeisk kulturstrategi och kretsar 
kring tre huvudmål:

– främjande av kulturell mångfald och dialog mellan kulturerna,

– främjande av kulturen som en bärare av kreativitet inom ramen för Lissabonstrategin,

– främjande av kulturen som ett väsentligt inslag i EU:s yttre förbindelser. 

I andra hand identifierar kommissionen olika sätt att möjliggöra en kulturpolitik och 
förespråkar att den kulturella dimensionen integreras i andra relevanta områden för 
gemenskapspolitiken. När det gäller det sistnämnda uppger kommissionen att den nyligen har 
skapat en grupp med företrädare för olika avdelningar. 

Kommissionen föreslår flera olika mekanismer för att genomföra denna strategi, varav den 
viktigaste grundas på en öppen samordningsmetod. 

Förslaget om att skapa en kulturfond för EU–AVS och ett kulturforum för att strukturera 
dialogen med det civila samhället bör också lyftas fram.

II. Kommentarer

1. När det gäller att ta hänsyn till kulturfrågor inom andra områden av gemenskapspolitiken 
finns det anledning att påpeka att det inte handlar om en välgrundad ambition utan om en 
skyldighet grundad på artikel 151.4 i EG-fördraget, som tyvärr ännu inte har genomförts 
sedan först Maastrichtfördraget och därefter Amsterdamfördraget trädde i kraft. 

Det finns alltså anledning att välkomna detta tillvägagångssätt och uppmana kommissionen att 
formellt engagera sig i detta avseende på högsta nivå. Inrättandet av en arbetsgrupp för 
kulturen som ordförande José Manuel Barroso tillkännagav i Budapest i november 2005, som 
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ännu inte har genomförts, skulle vara ett konkret tecken på viljan att gå vidare i denna 
riktning. 
När det gäller användandet av den öppna samordningsmetoden som föreslås skulle det vara 
lämpligt att tillföra denna en ny dynamik genom att också ta med Europaparlamentet. 

Det bör noteras att man i meddelandet utgår från kulturen som ett socialt, ekonomiskt och 
politiskt instrument snarare än från kulturens inneboende värden som ett mål i sig. 
Meddelandet är ändå viktigt i den mån man där planerar nya processer och strukturer utöver 
de befintliga gemenskapsprogrammen, vars medel är ganska begränsade. 

Icke desto mindre bör frågan om ett tillräckligt budgetanslag i förhållande till de uttalade 
målen behandlas seriöst av rådet. 

Att ta hänsyn till kulturen i EU:s yttre förbindelser är en mycket viktig utveckling. Det finns 
mycket att göra på detta område som bör behandlas inom ramen för en verklig strategi. 

2. Föredraganden har vid upprepade tillfällen, särskilt under den pågående lagstiftningen, haft 
tillfälle att bekräfta att de grundläggande målen i Lissabonstrategin aldrig kommer att kunna 
uppnås fullt ut om inte kulturen ses som en av de väsentliga dimensionerna.

Man kan bara glädjas över kommissionens meddelande, som visar att föredraganden har rätt.

Kulturen blir, i sig, en viktig punkt på den europeiska politiska dagordningen. I meddelandet 
behandlas kulturen som någonting som skall genomsyra allt, i många olika riktningar, och det 
är viktigt att detta sker på ett korrekt sätt.

Man bör inte bara beakta de program vars direkta eller indirekta effekt på kulturområdet är att 
de bästa lösningarna gynnas genom att man använder de bästa metoderna och genom att man 
alltid försäkrar sig om en klok fördelning i förhållande till andra gemenskapsinstrument, som 
strukturfonderna, vilket förutses i programmet Kultur 2007–2013, utan också den roll som 
dessa program, med sin dynamiska interaktion, kan spela i ett globaliserat område.

Det är i själva verket just detta globaliserade område som tvingar oss att bekräfta och 
förstärka den europeiska identiteten utan att för den skull påverka den kulturella mångfalden 
hos Europas olika folk.

Detta leder oss in på det gemensamma kulturarvet. I betänkandet bekräftas att unionen har en 
särskild skyldighet att värna Europas kulturella rikedom, att bevara, sprida och dela med sig 
av det europeiska kulturarvet såväl inom som utanför unionen. Detta är oumbärligt för 
förståelsen av världen, tryggar sammanhållningen och utvecklingen, markerar olikheten och 
bekräftelsen gentemot andra folk.

Det finns i dag visserligen EU-program där man hanterar och gynnar kulturellt skapande, 
spridande av verk, rörlighet för kulturskaparna, förmedlarna och kulturarbetarna liksom 
filmskapande och audiovisuellt skapande. Men dessa system, där det är viktigt att verka på 
bästa sätt, måste kompletteras med andra program som riktas in mer specifikt mot det 
europeiska kulturarvet eftersom vissa av dess grundläggande aspekter hotas. Inom unionen 
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finns dessutom en djup ömsesidig okunskap om olika nationella villkor för hur det 
gemensamma kulturarvet i medlemsstaterna och i andra europeiska stater har förverkligats 
genom århundradena.

Föredraganden tar tillfället i akt att fästa uppmärksamheten på dessa aspekter och vill 
sammanfattningsvis formulera några rekommendationer som, enligt hans uppfattning, borde 
kunna bidra väsentligt till att berika Europeiska unionens kulturpolitik och till att bättre och 
på ett mer komplett sätt kunna förverkliga målen i Lissabonagendan.


