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Rezumat 

Obiectivul prezentului studiu este să asigure o mai bună înțelegere a rolului pe care l-ar 

putea avea institutele culturale naționale ale statelor membre ale UE într-o strategie 

europeană pentru cultură în cadrul relațiilor externe ale UE. Studiul analizează punctele 

tari și punctele slabe ale misiunilor, structurii și resurselor acestor institute. Prezenta 

analiză își propune să stabilească dacă activitățile institutelor au o dimensiune 

europeană și dacă ar putea sprijini UE în promovarea priorităților și valorilor sale 

fundamentale în țările terțe. Plecând de la această analiză, studiul prevede o serie de 

recomandări privind politicile, inclusiv un set de principii directoare referitoare la 

punerea în comun și partajarea eficace a resurselor între institutele culturale și 

instituțiile UE, pentru a atinge amploarea necesară și pentru a crește astfel vizibilitatea 

acțiunilor UE în sfera internațională. Mai mult, studiul propune modele de cooperare, 

măsuri de stimulare și angajamente, precum și criterii de eligibilitate atât pentru 

proiectele finanțate de UE, cât și pentru proiectele pilot. 
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SINTEZĂ 

Uniunea Europeană (UE) ar trebui să depună eforturi pentru a-și utiliza patrimoniul cultural 

și creativ în vederea afirmării influenței sale în toată lumea. În prezent, acest lucru este la 

fel de important ca puterea sa politică și economică. În acest sens, UE ar trebui să își 

asume pe deplin un angajament față de cultură în cadrul relațiilor sale externe, în 

încercarea de a ajunge pe o scară mai largă la populațiile de la nivel local și de a organiza 

evenimente de cooperare menite să îi promoveze valorile și prioritățile. Relațiile culturale cu 

țările terțe pot fi extinse și pot include sectorul cultural și creativ, societatea civilă, 

educația, dezvoltarea, precum și partajarea valorilor fundamentale cu oameni din diferite 

țări.  

Instituțiile UE au în prezent în vedere elaborarea unei strategii europene pentru diplomație 

culturală. Proiectul se află încă în stadiu incipient, un posibil mecanism european de 

cooperare fiind în curs de analiză. Aceste idei sosesc într-un moment interesant, când au 

loc schimbări de paradigme atât la nivel european, cât și la nivel național. Se constată un 

interes din ce în ce mai mare pentru dezvoltarea unor proiecte de cooperare care să 

consolideze înțelegerea și încrederea reciprocă în populația din afara UE. Evenimentele care 

nu fac altceva decât să pună în valoare cultura națională sau să pună accentul pe specificul 

național devin mai puțin pertinente, întrucât nu mai sunt considerate un instrument eficace 

de consolidare a relațiilor (culturale) în afara UE. 

Obiectivul prezentului studiu este să asigure o mai bună înțelegere a rolului pe care ar 

putea să îl joace institutele culturale naționale (IC) din statele membre ale UE în cadrul 

unei noi strategii europene pentru o diplomație culturală, precum și să prezinte o serie de 

recomandări pentru un model realizabil de cooperare cu instituțiile UE.  

În statele membre ale UE există o gamă variată de institute culturale în ceea ce privește 

dimensiunea, modul de conducere și de funcționare (modele centralizate sau 

descentralizate), bugetul, numărul de sedii în afara UE, numărul de angajați, precum și 

participarea la proiectele UE și la promovarea valorilor UE. Împreună, toate acestea 

constituie o rețea diversă și extinsă de sedii în interiorul și în afara UE. În total, cele 

29 de institute culturale selecționate pentru acest studiu au 914 sedii în interiorul UE și 

1 253 de sedii în afara UE, numărând în jur de 30 000 de angajați în toată lumea și 

producând un profit global de peste 2,3 milioane de euro pe an. 

Cercetările au arătat că misiunea și mandatul marii majorități a institutelor culturale care 

desfășoară activități în afara UE se axează în continuare pe promovarea culturii și 

limbii/limbilor naționale (de exemplu prin organizarea de evenimente culturale cum ar fi 

expoziții, concerte, proiecții de filme și conferințe adresate publicului local). Acestea 

reprezintă activitățile de bază desfășurate de 25 dintre cele 29 de institute culturale 

selectate pentru prezentul studiu. Cu toate că mandatele institutelor culturale nu 

promovează în mod prioritar UE și valorile acesteia, dimensiunea europeană a activităților 

lor și interesul pentru creșterea cooperării la nivel european în cadrul relațiilor culturale pot 

fi, într-o oarecare măsură, observate prin apartenența la Rețeaua europeană a institutelor 

naționale de cultură (EUNIC) și la inițiativa More Europe, precum și prin participarea la 

proiectele și programele finanțate de UE în țări terțe. 

Colaborarea cu institutele culturale ar avea mai multe avantaje pentru instituțiile UE, 

compensând parțial unele dintre punctele slabe ale delegațiilor UE în abordarea relațiilor 

culturale. Principalele avantaje sunt: accesul la o rețea extinsă de sedii și la personal 

calificat în toată lumea; sensibilizarea strategică a directorilor din institutele culturale care 

își desfășoară activitatea în țări terțe; mai multe oportunități de dezvoltare a unor 

parteneriate de încredere și fiabile cu societatea civilă; relații bune cu delegațiile UE; 
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competențe în proiecte culturale; și o posibilă aliniere la strategia UE pentru o diplomație 

culturală, precum și la prioritățile sale geografice și tematice. 

Cooperarea exclusivă sau predominantă a instituțiilor UE cu institutele culturale prezintă și 

o serie de riscuri potențiale. Principalul punct slab al acestora este faptul că nu sunt 

împuternicite prin statut sau printr-un mandat să desfășoare activități relevante pentru UE. 

Institutele culturale sunt organizații naționale a căror misiune principală rămâne 

reprezentarea și promovarea intereselor naționale. Problemele europene și prioritățile 

diplomatice sunt rar integrate în strategiile generale și în programele de lucru ale fiecărui 

institut cultural. De asemenea, institutele culturale nu dispun de o abordare sau viziune 

comună în ceea ce privește diplomația culturală și relațiile culturale. Alte puncte slabe se 

referă la constrângerile bugetare legate de resursele umane și financiare ale institutelor 

culturale, precum și la lipsa capacității și a experienței în implementarea proiectelor 

finanțate de UE, în cazul institutelor culturale mai mici. De asemenea, există și riscul de a 

monopoliza resursele culturale și fondurile UE pentru cooperarea cu institutele culturale în 

detrimentul altor actori culturali care sunt organizații și rețele veritabil europene în 

domeniul cultural și creativ.  

Concluziile studiului indică faptul că institutele culturale sunt deja implicate în mai multe 

proiecte europene privind relațiile culturale în țările terțe. Punerea în comun a experienței și 

a resurselor acestora ar reprezenta, prin urmare, un avantaj atât în interesul UE, cât și în 

interesul fiecărui stat membru al UE. Mai multe activități desfășurate în comun ar contribui 

la creșterea vizibilității UE în toată lumea. Studiul recomandă ca următoarele patru principii 

să stea la baza cooperării dintre institutele culturale și instituțiile UE:  

1. Guvernele naționale trebuie să acorde institutelor culturale un mandat clar, astfel încât 

ele să poată acționa ca o rețea europeană sau ca un operator al programelor finanțate 

de UE.  

2. Institutele culturale ar trebui să desfășoare acțiuni care sunt conforme cu mesajele 

cheie ale documentului intitulat „Acțiuni pregătitoare privind cultura în relațiile externe 

ale UE”, practicând o abordare nouă față de interlocutorii din afara UE, mai degrabă 

prin colaborare, ascultare și dialog decât printr-o simplă proiecție a valorilor naționale, 

și încurajând un spirit veritabil al reciprocității în toate proiectele și activitățile 

desfășurate.  

3. Institutele culturale ar trebui să îndeplinească anumite obligații înainte de a li se 

încredința o misiune pentru întreaga UE. Obligațiile respective ar putea fi prevăzute 

într-un Memorandum de înțelegere (MdI) încheiat între Serviciul European de Acțiune 

Externă al Comisiei Europene și un organism european reprezentativ al institutelor 

culturale. 

4. Institutele culturale pot fi încurajate și stimulate să colaboreze cu ONG-uri și cu 

organizații publice și private pentru a contribui la extinderea colaborării paneuropene și 

pentru ca operatorii culturali europeni să aibă mai multe oportunități de a desfășura 

activități în țări terțe. Proiectele finanțate de UE ar trebui să fie implementate în 

principal de organizații culturale și persoane competente în domeniu. 

Cu condiția ca institutele culturale să aibă capacitatea de a implementa proiecte europene 

și de a sprijini politicile europene în cadrul activității lor, pot fi aplicate următoarele măsuri 

de stimulare: 

1. Consultarea mai amplă a institutelor culturale (fără a exclude alți actori culturali 

europeni) în ceea ce privește evoluția strategiei europene pentru o diplomație 

culturală și relații culturale și planul său de acțiune.  
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2. Instituirea unui instrument de consultare care să permită un dialog permanent 

cu instituțiile și delegațiile UE pentru schimburi de idei privind inițiativele, schimburi 

de experiență și inițierea de acțiuni comune.  

3. Sprijinul financiar pentru a încuraja acțiunile comune și punerea în comun a 

resurselor (prin cofinanțări) cu scopul de a imprima proiectelor o dimensiune 

europeană și de a promova valorile europene.  

În sfârșit, studiul propune o listă de proiecte pilot pentru a identifica forma cea mai 

potrivită de cooperare între institutele culturale și instituțiile UE. 


