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Strategia UE na rzecz międzynarodowych
stosunków kulturalnych
Celem kultury jako narzędzia dyplomacji UE jest wspieranie różnorodności kulturowej, praw
człowieka oraz spójności społecznej i gospodarczej, przy wykorzystaniu branży sektora kultury i
sektora kreatywnego jako siły napędowej wzrostu gospodarczego. Jednakże w opinii Parlamentu
Europejskiego konieczne jest odpowiednie finansowanie i jasno zdefiniowany program działań UE.
Sprawozdanie z własnej inicjatywy w sprawie komunikatu „W stronę strategii UE w dziedzinie
międzynarodowych stosunków kulturalnych” ma zostać poddane pod głosowanie podczas lipcowej
sesji plenarnej.

Kontekst
Europejskie dziedzictwo kulturowe i artystyczne, jak również dobrze prosperujący europejski sektor
kreatywny i sektor kultury budzą ogólnoświatowe zainteresowanie i przyciągają wielu turystów i
odwiedzających. Szczególne doświadczenie UE, jeśli chodzi o godzenie rozbieżnych tradycji, różnych kultur i
języków, oraz aspiracje Unii w kwestii wypracowywania wspólnych rozwiązań, zapewniania pokoju i
dobrobytu zwiększają możliwość działania na arenie międzynarodowej w roli tzw. „miękkiej siły”, promującej
dialog międzykulturowy i międzyreligijny, uznającej wolność słowa i tworzenia za swe podstawowe wartości.

Osiągnięcia UE w dziedzinie zewnętrznych stosunków kulturalnych
Dziesięć lat temu Komisja Europejska przyjęła komunikat dotyczący Europejskiej agendy kultury w dobie
globalizacji świata, dążąc do przyznania kulturze ważniejszego miejsca w stosunkach zewnętrznych UE.
Komunikat został zatwierdzony przez Radę Europejską w 2007 r., a w późniejszych konkluzjach Rady Unii
Europejskiej z lat 2008, 2014 i 2015 ponownie podkreślono dyplomatyczny potencjał stosunków
kulturalnych. Parlament Europejski zatwierdził agendę kultury na rok 2007 w rezolucji z 2008 r., a w rezolucji
z 2011 r. wezwał do koordynowania stosunków kulturalnych i promowania kultury europejskiej na szczeblu
UE. Rok później zagłosował za przyjęciem specjalnego budżetu w wysokości 500 000 EUR na działania
przygotowawcze w dziedzinie kultury w stosunkach zewnętrznych na lata 2013–2014. Przeprowadzone
następnie badanie z 2014 r. uwzględniono w wydanym w czerwcu 2016 r. wspólnym komunikacie Komisji i
Wysokiego Przedstawiciela Unii ds. Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa „W stronę strategii UE w
dziedzinie międzynarodowych stosunków kulturalnych”. W komunikacie wskazano trzy obszary działania UE
w dziedzinie kultury w stosunkach zewnętrznych: rozwój społeczno-gospodarczy koncentrujący się na
polityce kulturalnej, roli władz lokalnych w inicjatywach kulturalnych oraz branżach sektora kultury i sektora
kreatywnego w państwach partnerskich; dialog międzykulturowy na rzecz pokoju i stabilności oraz ochrona
dziedzictwa kulturowego przed klęskami żywiołowymi, konfliktami zbrojnymi czy handlem dziełami sztuki
finansującym działania terrorystyczne. Jeszcze do niedawna UE nie koordynowała działalności kulturalnej w
działaniach zewnętrznych jej państw członkowskich, co prowadziło do rozproszenia tej działalności na
szczeblu UE. W komunikacie z 2016 r. wprowadzono elementy koordynacji, np. ustanawiając punkty
kontaktowe ds. kultury w delegaturach UE, oraz stworzono narzędzia, które umożliwiłyby pogłębioną
współpracę w ramach UE przy wykorzystaniu istniejących instrumentów polityki i mechanizmów
finansowania. W 2016 r. utworzono platformę dyplomacji kulturalnej, mającą na celu ułatwienie tworzenia
sieci kontaktów między uczestnikami sektora kultury, opracowywanie programów szkoleniowych i
zapewnianie doradztwa z zakresu polityki kulturalnej. Według stanu na 2017 r. na finansowanie unijnych

http://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/Measuring_cultural_and_creative_markets_in_the_EU/$FILE/Creating-Growth.pdf
http://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/Measuring_cultural_and_creative_markets_in_the_EU/$FILE/Creating-Growth.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A52007DC0242
http://www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_Data/docs/pressData/en/ec/97669.pdf
http://www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_Data/docs/pressData/en/educ/104189.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=celex:52014XG1223(02)
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-14443-2015-INIT/pl/pdf
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P6-TA-2008-0124+0+DOC+XML+V0//PL
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2011-0239+0+DOC+XML+V0//PL
http://ec.europa.eu/assets/eac/culture/library/publications/global-cultural-citizenship_en.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/pl/TXT/?uri=JOIN:2016:29:FIN
http://www.cultureinexternalrelations.eu/
mailto:eprs@ep.europa.eu
http://www.eprs.ep.parl.union.eu/
http://epthinktank.eu/


Biuro Analiz Parlamentu Europejskiego lipiec 2017 r.
PE 607.280 2

festiwali filmowych na świecie przeznaczony zostanie fundusz w wysokości 1,5 mln EUR. W konkluzjach Rady
z maja 2017 r. potwierdzono potrzebę koordynacji działań za pośrednictwem specjalnej platformy.

Stanowisko Parlamentu Europejskiego
W dniu 30 maja 2017 r. w Komisji Spraw Zagranicznych (AFET) i Komisja Kultury i Edukacji (CULT) przyjęła
sprawozdanie z własnej inicjatywy, zatytułowane „W stronę strategii UE w dziedzinie międzynarodowych
stosunków kulturalnych”. W sprawozdaniu stwierdzono, że komunikat pozbawiony jest konkretnej treści
merytorycznej i że nie zawarto w nim unijnej strategii dyplomacji kulturalnej, rocznego programu działania
ani oddzielnej linii budżetowej. Podkreślono znaczenie międzynarodowej mobilności twórców oraz
zaapelowano o rozwijanie programów rezydentury dla artystów oraz regionalnych centrów kreatywności.
Rolą prezydencji Rady mogłoby być inicjowanie działań kulturalnych wraz z UE, a państwa członkowskie
powinny wspólnie zwalczać nielegalny handel obiektami dziedzictwa kulturowego.

Sprawozdanie z własnej inicjatywy: 2016/2240(INI); komisje przedmiotowo właściwe: AFET oraz CULT (wspólnie
na mocy art. 55); sprawozdawcy: Elmar Brok (PPE, Niemcy), Sylvia Costa (S&D, Włochy).
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