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Σύνοψη 

Στόχος της μελέτης είναι η καλύτερη κατανόηση του ρόλου που θα μπορούσαν να 

διαδραματίσουν τα εθνικά ινστιτούτα πολιτισμού των κρατών μελών της ΕΕ στις 

εξωτερικές σχέσεις της ΕΕ, στο πλαίσιο μιας ευρωπαϊκής στρατηγικής για τον πολιτισμό. 

Αναλύονται τα δυνατά και αδύνατα σημεία της αποστολής, της δομής και των πόρων 

τους. Σκοπός είναι να προσδιορισθεί εάν οι δραστηριότητές τους έχουν ευρωπαϊκή 

διάσταση και κατά πόσο είναι σε θέση να βοηθήσουν την ΕΕ στην περαιτέρω προώθηση 

των προτεραιοτήτων της και των θεμελιωδών της αξιών σε τρίτες χώρες. Με βάση αυτή 

την ανάλυση, η μελέτη παραθέτει μια σειρά συστάσεων πολιτικής, συμπεριλαμβανομένου 

ενός συνόλου κατευθυντήριων αρχών για την αποτελεσματική συγκέντρωση και 

κατανομή των πόρων μεταξύ των ινστιτούτων πολιτισμού και των θεσμικών οργάνων 

της ΕΕ, προκειμένου να αυξηθεί η αποδοτικότητά τους και ως εκ τούτου να ενισχυθεί η 

προβολή των δράσεων της ΕΕ στο εξωτερικό. Επιπλέον, προτείνονται μοντέλα 

συνεργασίας, κίνητρα και δεσμεύσεις, κριτήρια επιλεξιμότητας για έργα 

χρηματοδοτούμενα από την ΕΕ καθώς και πιλοτικά προγράμματα.  
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Το παρόν έγγραφο εκπονήθηκε κατόπιν αιτήματος της Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας 

του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. 
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Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου:  

 

ΒΟΗΘΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ 

Jeanette Bell 

 

ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ 

Σε όλους τους οργανισμούς και εμπειρογνώμονες που συμμετείχαν στην έρευνά μας (βλ. 

Παράρτημα Ι). 
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Πρωτότυπο: EN 

 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΕΚΔΟΤΗ 

 

Για να επικοινωνήσετε με το Θεματικό Τμήμα ή να εγγραφείτε συνδρομητής στο μηνιαίο 

ενημερωτικό δελτίο του, στείλτε μήνυμα στο: poldep-cohesion@europarl.europa.eu 

 

 

Το χειρόγραφο ολοκληρώθηκε τον Ιανουάριο του 2016. 

© Ευρωπαϊκή Ένωση, 2016. 

 

Το παρόν έγγραφο είναι διαθέσιμο στο διαδίκτυο στην ακόλουθη διεύθυνση: 

http://www.europarl.europa.eu/supporting-analyses 
 

ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ 

 

Οι απόψεις που εκφράζονται στο παρόν έγγραφο αποτελούν αποκλειστική ευθύνη του 

συντάκτη και δεν εκφράζουν κατ’ ανάγκην την επίσημη θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. 

 

Η αναπαραγωγή και η μετάφραση για μη εμπορικούς σκοπούς επιτρέπεται υπό την 

προϋπόθεση ότι γίνεται μνεία της πηγής και ο εκδότης έχει ενημερωθεί και του έχει 

αποσταλεί αντίγραφο. 

http://www.europarl.europa.eu/supporting-analyses
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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) πρέπει να προσπαθήσει να αξιοποιήσει τον πολιτιστικό και 

δημιουργικό της πλούτο, για να εδραιώσει περαιτέρω την επιρροή της ανά τον κόσμο. Τη 

σήμερον ημέρα, τούτο είναι εξίσου σημαντικό με την πολιτική και οικονομική της ισχύ. Για 

να το επιτύχει, πρέπει να εντάξει πλήρως τον πολιτισμό στις εξωτερικές της σχέσεις, με 

σκοπό την ευρύτερη προσέγγιση των τοπικών πληθυσμών και τη διοργάνωση συνεργατικών 

εκδηλώσεων για την προώθηση των αξιών και των προτεραιοτήτων της. Οι πολιτιστικές 

σχέσεις με τρίτες χώρες μπορούν να είναι ευρείες και να καλύπτουν τον πολιτιστικό και 

δημιουργικό τομέα, την κοινωνία των πολιτών, την εκπαίδευση, την ανάπτυξη καθώς και τις 

κοινές θεμελιώδεις αξίες με ανθρώπους διαφορετικών χωρών.  

Τα θεσμικά όργανα της ΕΕ επί του παρόντος μελετούν το θέμα μιας ευρωπαϊκής στρατηγικής 

για την πολιτιστική διπλωματία. Η διαδικασία βρίσκεται ακόμη σε πρώιμα στάδια, ενώ 

ερευνάται το ενδεχόμενο ενός ευρωπαϊκού μηχανισμού συνεργασίας. Οι εν λόγω σκέψεις 

εμφανίζονται σε ενδιαφέρουσα στιγμή, καθώς λαμβάνουν χώρα παραδειγματικές αλλαγές 

τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και σε εθνικό επίπεδο. Παρατηρείται αυξανόμενο ενδιαφέρον για την 

ανάπτυξη συνεργατικών έργων με στόχο την ενίσχυση της αμοιβαίας κατανόησης και 

εμπιστοσύνης με λαούς εκτός της ΕΕ. Οι εκδηλώσεις που περιορίζονται στην ανάδειξη του 

εθνικού πολιτισμού ή επικεντρώνονται στην προώθηση της εικόνας μιας χώρας καθίστανται 

λιγότερο σημαντικές, καθώς δεν θεωρούνται πλέον αποτελεσματικό εργαλείο για τη 

βελτίωση των (πολιτιστικών) σχέσεων εκτός της ΕΕ. 

Στόχος της παρούσας μελέτης είναι η καλύτερη κατανόηση του ρόλου που θα μπορούσαν 

(δυνητικά) να διαδραματίσουν τα εθνικά ινστιτούτα πολιτισμού των κρατών μελών της ΕΕ 

στο πλαίσιο μιας νέας ευρωπαϊκής στρατηγικής για την πολιτιστική διπλωματία και η 

διατύπωση ορισμένων συστάσεων για ένα εφικτό μοντέλο συνεργασίας με τα θεσμικά 

όργανα της ΕΕ.  

Τα ινστιτούτα πολιτισμού των κρατών μελών της ΕΕ παρουσιάζουν μεγάλη ποικιλία όσον 

αφορά το μέγεθος, τη διακυβέρνηση και τη διαχείριση (κεντρικά ή αποκεντρωμένα 

μοντέλα), τον προϋπολογισμό, τον αριθμό των γραφείων εκτός της ΕΕ, το απασχολούμενο 

προσωπικό, καθώς και τη συμμετοχή τους σε έργα της ΕΕ και την προώθηση των αξιών της 

ΕΕ. Συγκροτούν από κοινού ένα εκτεταμένο και ποικίλο δίκτυο γραφείων εντός και εκτός της 

ΕΕ. Συνολικά, τα 29 ινστιτούτα πολιτισμού που επιλέχθηκαν για τη μελέτη αυτή διαθέτουν 

914 γραφεία στην ΕΕ και 1.253 γραφεία εκτός της ΕΕ, απασχολούν περίπου 30.000 άτομα 

σε όλο τον κόσμο και έχουν παγκόσμιο κύκλο εργασιών άνω των 2,3 δισεκατομμυρίων ευρώ 

ετησίως. 

Σύμφωνα με έρευνες, η αποστολή και η εντολή της συντριπτικής πλειοψηφίας των εν λόγω 

ινστιτούτων πολιτισμού που δραστηριοποιούνται στο εξωτερικό εξακολουθούν να 

επικεντρώνονται στην προώθηση του εθνικού πολιτισμού και γλώσσας(-ών) τους (π.χ. μέσω 

της διοργάνωσης πολιτιστικών εκδηλώσεων, όπως εκθέσεις, συναυλίες, προβολές ταινιών 

και συνέδρια που απευθύνονται σε τοπικό κοινό). Αυτές αντιπροσωπεύουν τον πυρήνα των 

δραστηριοτήτων που διεξάγουν 25 από τα 29 ινστιτούτα πολιτισμού που επιλέχθηκαν για τη 

μελέτη αυτή. Αν και οι δηλώσεις αποστολής των ινστιτούτων πολιτισμού δεν 

επικεντρώνονται κατεξοχήν στην προώθηση της ΕΕ και των αξιών της, η ευρωπαϊκή 

διάσταση των δραστηριοτήτων τους και το ενδιαφέρον τους για την ενίσχυση της 

συνεργασίας στον τομέα των πολιτιστικών σχέσεων σε ευρωπαϊκό επίπεδο διαφαίνονται, σε 

κάποιο βαθμό, μέσα από την ένταξή τους στο ευρωπαϊκό δίκτυο των Εθνικών Ινστιτούτων 

Πολιτισμού (EUNIC) και στη MORE EUROPE, καθώς και μέσω της συμμετοχής τους σε 

χρηματοδοτούμενα από την ΕΕ έργα και προγράμματα σε τρίτες χώρες. 
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Η συνεργασία με τα ινστιτούτα πολιτισμού θα παρείχε πολυάριθμα πλεονεκτήματα στα 

θεσμικά όργανα της ΕΕ, αντισταθμίζοντας εν μέρει ορισμένες αδυναμίες που παρουσιάζουν 

οι αντιπροσωπείες της ΕΕ στον τομέα των πολιτιστικών σχέσεων. Τα κύρια οφέλη είναι: 

πρόσβαση σε ένα ευρύ δίκτυο γραφείων και εξειδικευμένου προσωπικού σε όλο τον κόσμο· 

η στρατηγική ενημέρωση των επικεφαλής των ινστιτούτων πολιτισμού που λειτουργούν σε 

τρίτες χώρες· περισσότερες ευκαιρίες για την ανάπτυξη έμπιστων και αξιόπιστων εταιρικών 

σχέσεων με την κοινωνία των πολιτών· καλές σχέσεις με τις αντιπροσωπείες της ΕΕ· 

εμπειρογνωσία σε πολιτιστικά έργα· και η ενδεχόμενη ευθυγράμμιση με τη στρατηγική της 

ΕΕ για την πολιτιστική διπλωματία, καθώς και με τις γεωγραφικές και θεματικές της 

προτεραιότητες. 

Η συνεργασία (αποκλειστική ή κατά κύριο λόγο) με τα ινστιτούτα πολιτισμού εγκυμονεί 

επίσης κινδύνους για τα θεσμικά όργανα της ΕΕ. Το βασικό αδύνατο σημείο των ινστιτούτων 

πολιτισμού είναι ότι τα καταστατικά τους ή οι δηλώσεις αποστολής τους δεν προβλέπουν 

εντολή για τη διεξαγωγή δραστηριοτήτων σχετικών με την ΕΕ. Είναι εθνικές οργανώσεις, 

των οποίων κύρια αποστολή παραμένει η εκπροσώπηση και η προώθηση των εθνικών τους 

συμφερόντων. Τα ευρωπαϊκά θέματα και οι διπλωματικές προτεραιότητες σπάνια 

ενσωματώνονται στις συνολικές στρατηγικές και τα προγράμματα εργασίας κάθε 

μεμονωμένου ινστιτούτου πολιτισμού. Τα ινστιτούτα πολιτισμού, επίσης, εξακολουθούν να 

στερούνται μιας κοινής προσέγγισης/οράματος ως προς την πολιτιστική 

διπλωματία/πολιτιστικές σχέσεις. Στα αδύνατα σημεία τους συγκαταλέγονται οι 

δημοσιονομικοί περιορισμοί επί των οικονομικών και ανθρώπινων πόρων τους, καθώς και η 

έλλειψη ικανοτήτων και πείρας για την εκτέλεση έργων χρηματοδοτούμενων από την ΕΕ από 

πλευράς ορισμένων μικρότερων ινστιτούτων πολιτισμού. Υπάρχει επίσης ο κίνδυνος 

μονοπώλησης των πολιτιστικών πόρων και κονδυλίων της ΕΕ υπέρ της συνεργασίας με τα 

ινστιτούτα πολιτισμού, εις βάρος άλλων πολιτιστικών φορέων, που είναι αμιγώς ευρωπαϊκές 

οργανώσεις και δίκτυα που δραστηριοποιούνται στον πολιτιστικό και δημιουργικό τομέα.  

Η μελέτη καταλήγει στο συμπέρασμα ότι τα ινστιτούτα πολιτισμού συμμετέχουν ήδη σε 

αρκετά έργα της ΕΕ που αφορούν τις πολιτιστικές σχέσεις σε τρίτες χώρες. Η συνένωση της 

εμπειρογνωσίας και των πόρων τους θα ήταν επομένως προς όφελος της ΕΕ, καθώς και των 

μεμονωμένων κρατών μελών της ΕΕ. Η αύξηση των συνεργατικών δραστηριοτήτων θα 

συνέβαλλε στην ενίσχυση της προβολής της ΕΕ ανά την υφήλιο. Σύμφωνα με τις συστάσεις 

της μελέτης, η συνεργασία μεταξύ των ινστιτούτων πολιτισμού και των θεσμικών οργάνων 

της ΕΕ θα πρέπει να βασίζεται στις ακόλουθες τέσσερις αρχές:  

1. Τα ινστιτούτα πολιτισμού θα πρέπει να λάβουν σαφή εντολή από τις εθνικές τους 

κυβερνήσεις για να δύνανται να ενεργούν ως ευρωπαϊκό δίκτυο ή ως φορέας 

διαχείρισης προγραμμάτων που χρηματοδοτούνται από την ΕΕ .  

2. Τα ινστιτούτα πολιτισμού θα πρέπει να πραγματοποιούν δράσεις που συνάδουν με τα 

βασικά μηνύματα της Προπαρασκευαστικής ενέργειας για τον πολιτισμό στις εξωτερικές 

σχέσεις, προσεγγίζοντας με νέους τρόπους τους λαούς εκτός της ΕΕ, ήτοι μέσω της 

συνεργασίας, της ακρόασης και του διαλόγου και όχι μέσω της εθνικής προβολής, αλλά 

και ενθαρρύνοντας πνεύμα αληθινής αμοιβαιότητας σε όλα τα έργα και τις 

δραστηριότητες που υλοποιούνται.  

3. Τα ινστιτούτα πολιτισμού θα πρέπει να πληρούν ορισμένες υποχρεώσεις, πριν τους 

ανατεθεί αποστολή σε επίπεδο ΕΕ. Οι υποχρεώσεις αυτές θα μπορούσαν να αναφέρονται 

σε μνημόνιο κατανόησης (MOU) μεταξύ της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής 

Δράσης/Ευρωπαϊκής Επιτροπής και ενός ευρωπαϊκού οργάνου εκπροσώπησης των 

ινστιτούτων πολιτισμού.  
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4. Τα ινστιτούτα πολιτισμού θα πρέπει να ενθαρρύνονται και να τους παρέχονται κίνητρα 

για να συνεργάζονται με ΜΚΟ και δημόσιους/ιδιωτικούς οργανισμούς, ούτως ώστε να 

συμβάλουν στην παν-ευρωπαϊκή δικτύωση και στην αύξηση των ευκαιριών για 

δραστηριοποίηση των ευρωπαϊκών πολιτιστικών φορέων σε τρίτες χώρες.  Τα έργα που 

χρηματοδοτούνται από την ΕΕ θα πρέπει να υλοποιούνται κατά κύριο λόγο από 

πολιτιστικούς οργανισμούς και επαγγελματίες 

Υπό την προϋπόθεση ότι τα ινστιτούτα πολιτισμού θα είναι σε θέση να αναπτύσσουν 

ευρωπαϊκά έργα και να στηρίζουν πολιτικές ως τμήμα των δραστηριοτήτων τους, θα πρέπει 

να εξεταστούν τα ακόλουθα είδη κινήτρων: 

1. Στενότερη διαβούλευση των ινστιτούτων πολιτισμού (χωρίς να αποκλείονται άλλοι 

ευρωπαϊκοί πολιτιστικοί φορείς) για την ανάπτυξη μιας ευρωπαϊκής στρατηγικής για 

την πολιτιστική διπλωματία/πολιτιστικές σχέσεις και το πρόγραμμα δράσης της.  

2. Σύσταση φορέα διαβούλευσης που θα παρέχει τη δυνατότητα μόνιμου διαλόγου 

με τα θεσμικά όργανα και τις αντιπροσωπείες της ΕΕ για τη συζήτηση των κινήτρων, 

την ανταλλαγή εμπειριών και την εξέταση κοινών δράσεων.  

3. Οικονομική στήριξη για την ενθάρρυνση κοινών δράσεων και συγκέντρωση πόρων 

(μέσω συνδυασμένης χρηματοδότησης) για την ενίσχυση έργων με ευρωπαϊκή 

διάσταση που προάγουν ευρωπαϊκές αξίες.  

Τέλος, προτείνεται ένας κατάλογος πιλοτικών έργων, για να προσδιορισθεί η πλέον 

κατάλληλη μορφή συνεργασίας μεταξύ των ινστιτούτων πολιτισμού και των θεσμικών 

οργάνων της ΕΕ. 


