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 1. Numele şi numărul documentului:  
 În conformitate cu art. 170 alin. (1) din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, 
în temeiul Tratatului privind Uniunea Europeană (TUE), a Protocolului nr. 1 și Protocolului nr. 
2, anexate TUE și a Tratatului privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE), Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport a fost sesizată cu Comunicarea Comisiei către 
Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul 
Regiunilor - O nouă agendă europeană pentru cultură. COM (2018) 267. 
 2. Data sesizării: 13.06.2018 
 3. Data scadentă pentru exprimarea opiniei: 12.09.2018 
 4. Dezbateri în data: 03.07.2018 
 5. Tip document: nelegislativ  
 

6. Textul proiectului de opinie 
 Referitor la conţinutul Comunicării, membrii Comisiei au subliniat următoarele:  
 - bogatul patrimoniu cultural al Europei și dinamicele sale sectoare culturale și creative 
consolidează identitatea europeană, creând un sentiment de apartenență, iar cultura promovează 
cetățenia activă, valorile comune, incluziunea și dialogul intercultural în Europa și în întreaga 
lume; 

- Noua agendă europeană pentru cultură are rolul de a valorifica întregul potențial al 
culturii pentru a contribui la construirea unei Uniuni mai echitabile și mai favorabile 
incluziunii, prin sprijinirea inovării, a creativității și a creșterii și creării de locuri de muncă 
durabile; 

- Noua agendă europeană pentru cultură are trei obiective strategice, cu dimensiuni 
sociale, economice și externe: dimensiunea socială - valorificarea potențialului culturii și al 
diversității culturale pentru coeziunea și bunăstarea socială; dimensiunea economică - 
sprijinirea creativității bazate pe cultură în domeniul educației, al inovării, al creării de locuri de 
muncă și al creșterii; dimensiunea externă - consolidarea relațiilor culturale internaționale; 

- pentru atingerea tuturor celor trei obiective sunt necesare două mari domenii de acțiune 
politică la nivelul UE: patrimoniul cultural și domeniul digital, iar temele principale reprezintă 
teme-cheie pentru acțiunea politică transsectorială, inclusiv în ceea ce privește educația, 
comerțul ilegal, principiile de calitate în domeniul restaurării, turismul cultural durabil, 
competențele și inovarea, ce urmăresc angajamentul, durabilitatea, protecția și inovarea; 
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- se dorește încurajarea capacității culturale printr-o punerea gamă largă de activități 
culturale și prin oferirea de posibilități de participare activă, dar și protejarea și promovarea 
patrimoniului cultural european ca resursă comună (Anul European al Patrimoniului 
Cultural 2018); 

- se propune o nouă abordare, al cărei principiu director să fie capacitatea culturală, ce 
presupune punerea la dispoziție a unei game largi de activități culturale de calitate, promovarea 
oportunităților de participare și de creație pentru toți și consolidarea legăturilor dintre cultură și 
educație, afacerile sociale, politica urbană, cercetare și inovare; 

- este necesară promovarea artelor, a culturii și a gândirii creative în educația și 
pregătirea formală și non-formală, la toate nivelurile, precum și în învățarea pe tot parcursul 
vieții, dar și încurajarea unor ecosisteme favorabile pentru industriile culturale și creative, prin 
promovarea accesului la finanțare, a capacității de inovare, a remunerației echitabile a autorilor 
și creatorilor, precum și a cooperării transsectoriale; 

- studiile arată că există o legătură clară între nivelurile de educație și participarea la 
cultură. În contextul cadrului european revizuit pentru competențele-cheie pentru învățarea pe 
tot parcursul vieții, acțiunea transsectorială privind sensibilizarea și expresia culturală, una 
dintre cel opt competențe-cheie recunoscute la nivel european, va fi intens promovată. De 
asemenea, se analizează necesitatea existenței unor competențe și abilități transferabile, care să 
stimuleze creativitatea și gândirea critică; 

- cultura, artele, creativitatea și industriile creative sunt interdependente. 
Combinarea acestora cu cele specifice altor sectoare contribuie la generarea de soluții 
inovatoare, inclusiv în domeniul tehnologiei informației și comunicațiilor, al turismului, al 
industriei producătoare, al serviciilor și în sectorul public. Viziunea Comisiei Europene este de 
a pune accentul pe trei ecosisteme specifice: educație și formare, orașe și regiuni și sectoarele 
culturale și creative în sine, pentru a crea medii favorabile inovării bazate pe cultură; 

- este important să se promoveze cultura și a dialogului intercultural în vederea 
dezvoltării unor relații intercomunitare pașnice. Strategia globală pentru politica externă și de 
securitate a Uniunii Europene  a identificat diplomația culturală ca fiind un nou domeniu de 
acțiune externă comună a UE; 

- Noua Agendă europeană pentru cultură oferă un cadru pentru următoarea etapă a 
cooperării la nivelul UE în scopul abordării actualelor provocări societale prin intermediul 
forței transformatoare a culturii. Comisia va sprijini etapa de validare a proiectului Organizației 
pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE) intitulat Teaching, assessing and 
learning creative and critical thinking skills in education (Predarea, evaluarea și învățarea 
gândirii creative și critice în educație), în vederea includerii unui modul de creativitate în 
Programul privind evaluarea internațională a elevilor 2021 și va explora posibilitățile de a 
realiza un demers similar în învățământul superior și în domeniul formării. 

 
În urma analizei și dezbaterilor aspectelor prezentate în cadrul discuţiilor, membrii 

Comisiei pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport au hotărât, cu unanimitatea voturilor celor 
prezenți, întocmirea prezentului Proiect de opinie, favorabil promovării Comunicării.  
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