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КУЛТУРА

Дейността на Европейския съюз в областта на културата допълва културната политика
на държавите членки в различни сектори: например опазването на европейското
културно наследство, сътрудничество между културните институции на различните
държави и насърчаване на мобилността сред работещите в областта на творчеството.
Секторът на културата се влияе също така от разпоредби на Договорите, които не спадат
изрично към областта на културата.

ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

Договорът от Лисабон отдава голямо значение на културата: преамбюлът на Договора за
Европейския съюз (ДЕС) изрично говори за вдъхновение „от културното, религиозното
и хуманистичното наследство на Европа“. Една от ключовите цели на ЕС, както е
посочено в Договора, е да „зачита богатството на своето културно и езиково многообразие
и [да] следи за опазването и развитието на европейското културно наследство“ (член 3 от
ДЕС). Член 6 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС) посочва,
че в областта на културата Съюзът разполага с компетентност „да предприема действия
за подкрепа, координиране или допълване на действията на държавите членки“.
Член 167 излага по-подробно действията на ЕС в областта на културата: ЕС трябва да
допринася за разцвета на културата на държавите членки, като същевременно зачита
тяхното национално и регионално многообразие и извежда на преден план общото
културно наследство. Действията на Съюза следва да насърчават сътрудничеството
между държавите членки и да подпомагат и допълват техните действия за подобряване
на знанията и разпространяване на културата и историята на европейските народи,
съхраняването и опазването на културното наследство от европейско значение,
насърчаването на културния обмен с нетърговска цел и създаването на художествени и
литературни произведения, включително в аудиовизуалния сектор. Съюзът и държавите
членки могат също така да поощряват сътрудничеството с трети страни и с компетентните
международни организации. Когато се предприемат действия по силата на други
разпоредби от Договора, трябва да се взема под внимание зачитането и насърчаването на
многообразието на европейските култури.
Член 13 от Хартата на основните права на Европейския съюз гласи, че „изкуствата и
научните изследвания са свободни“. Член 22 от Хартата установява изискването за това
Съюзът да „зачита културното, религиозното и езиковото многообразие“.
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ПОСТИЖЕНИЯ

А. Развитие на политиката
1. Европейска програма за култура
От 2007 г. насам Европейската програма за култура е стратегическата рамка за действията
на ЕС в сектора на културата. Тя се основава на три стратегически цели: (1) културно
многообразие и междукултурен диалог; (2) културата като катализатор на творчеството;
и (3) културата като основен компонент на международните отношения. Основните
методи на програмата са диалогът със заинтересованите страни в областта на културата и
отвореният метод на координация. Работният план за културата за периода 2015—2018 г.
конкретизира допълнително програмата и посочва четири приоритета: (1) достъпна
и приобщаваща култура; (2) културно наследство; (3) културни и творчески сектори:
творческата икономика и иновациите; и (4) насърчаване на културното многообразие;
Приоритетите са приложени на практика в 20 конкретни действия.
Съобщението на Комисията „Към стратегия на ЕС за международни културни
отношения“, представено от Комисията и върховния представител на Съюза по въпросите
на външните работи и политиката на сигурност в средата на 2016 г., има за цел
насърчаване на културното сътрудничество между ЕС и неговите партньорски държави
и насърчаване на глобалния ред, основан на мира, принципите на правовата държава,
свободата на изразяване, взаимното разбирателство и зачитането на основните ценности.
Междукултурният диалог е текущ приоритет на ЕС. С влизането в сила на Договора от
Лисабон това измерение придоби още по-голямо значение. В специфичната област на
културната политика инициативи като тази относно ромската култура, „Междукултурни
градове“ или диалога с платформата за междукултурна Европа са в центъра на
вниманието. Сред другите политики на ЕС за насърчаване на междукултурния диалог
са политиките, свързани с аудио-визуалния сектор, многоезичието, младежта, научните
изследвания, интеграцията и външните отношения.
Б. Програми за действие и вторично законодателство
1. Творческа Европа — културната програма на ЕС за периода 2014—2020 г.
Програмата „Творческа Европа“ (2014—2020 г.) разполага с бюджет от 1,46 милиарда
евро за програмния период (с 9 % повече от предишното равнище). Тя обединява
предходни програми на Съюза: програмите МЕДИА (1991—2013 г.), програмата
„MEDIA Mundus“ (2011—2013 г.) и програмите за култура (2000—2013 г.). Тя включва
също така междусекторна подпрограма, състояща се от (1) финансова гаранция,
управлявана от Европейския инвестиционен фонд, целяща да улесни достъпа на малките
оператори до банкови заеми, и (2) финансиране за подкрепа на изследвания, анализ и
усъвършенствано събиране на данни с оглед на подобряването на фактологичната база за
законотворчеството.
По подпрограма „Култура“ (за подпрограмата „МЕДИА“ вж. фактологична
справка относно аудио-визуалната политика) е на разположение финансиране за
(1) транснационални проекти за сътрудничество между организации, работещи в
секторите на културата и творчеството; (2) европейски мрежи, които имат за цел да
се осигурят на работещите в културния и творческия сектори специфични умения и
опит, международно сътрудничество и нови професионални възможности; (3) европейски
платформи за улесняване на мобилността и осезаемото присъствие на творците и дейците
на изкуството, общоевропейско програмиране на културните и артистичните дейности и
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развитие и видимост на публиката; (4) литературен превод на (пакети от) произведения
и тяхното популяризиране.
2. Европейски столици на културата (ЕСК)
„Европейски столици на културата“ е една от най-успешните и най-известните културни
инициативи на ЕС. Всяка година два града, в две различни държави от ЕС, получават
статут на европейски столици на културата. Градовете се избират от независима експертна
комисия въз основа на културна програма, която трябва да има силно европейско
измерение, да включва местното население от всички възрастови групи и да допринася за
дългосрочното развитие на града. През годините ЕСК също така се превърна в уникална
възможност за възстановяване на градове, за насърчаване на тяхната креативност и за
подобряване на техния имидж. До момента над 40 града са обявявани за европейски
столици на културата. Процедурата за избор на град започва около шест години по-рано,
въпреки че редът на държавите членки, определени да бъдат домакини на събитието, се
определя преди това и се организира в два етапа.
Правилата и условията за получаването на званието до 2019 г. включително са определени
в Решение 1622/2006/EО на Европейския парламент и на Съвета.
Понастоящем правилата се преразглеждат за периода 2020—2033 г. Решение 445/2014/
ЕС разшири възможността за участие в ЕСК, така че да включва страните кандидатки
и потенциални кандидатки, при условие че към датата на публикуване на поканата
за подаване на заявления те участват в програмата „Творческа Европа“. През 2016 г.
Комисията предложи да отвори възможността за участие в това действие за страните от
ЕАСТ/ЕИП. Решението по това предложение понастоящем е в правомощията на Съвета
и на Европейския парламент.
3. Знак за европейско наследство
Знакът за европейско наследство бе въведен първоначално като междуправителствена
инициатива между няколко държави членки през 2005 г. По искане на държавите членки
през 2010 г. Комисията предложи официално да направи знака за европейско наследство
инициатива на ЕС. Знакът е създаден с Решение 1194/2011/ЕС. Неговата основна цел
е да се укрепят междукултурният диалог и чувството на европейските граждани за
принадлежност към Съюза. За да бъдат постигнати тези цели, се избират конкретни
обекти поради тяхната висока символична стойност, ролята, която са играли в историята
и културата на Европа и Европейския съюз, и тяхната връзка с демократичните принципи
и правата на човека. Досега са определени 29 такива обекта.
4. Европейска година на културното наследство 2018 г.
На 30 август 2016 г. Комисията представи предложение до Парламента и Съвета, с което
се предлага 2018 г. да бъде определена за Европейска година на културното наследство
в отговор на искания от страна както на Съвета, така и на Парламента. По предложението
понастоящем се водят преговори. Цел на годината ще бъде да се подчертае ролята на
европейското културно наследство в засилването на чувството за обща история и обща
идентичност.
5. Незаконен износ на паметници на културата
С Директива 2014/60/ЕС, с която се преработва Директива 93/7/ЕИО, ЕС цели опазване
на националните богатства и съчетаване на тяхната защита с принципа на свободното
движение на стоки. Тя осигурява физическото връщане на паметници на културата, които
са незаконно изнесени от територията на държави — членки на ЕС.
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В нея се определят механизми за сътрудничество и производства за връщане срещу
владелеца, които да гарантират връщането на паметници на културата, незаконно
изнесени от територията на една страна от ЕС към територията на друга страна от ЕС
на или след 1 януари 1993 г. Тя обхваща всички паметници на културата, определени
като „национално богатство с художествена, историческа или археологическа стойност“
съгласно националното законодателство.
6. Награди
Политиката на ЕС в областта на културата подпомага присъждането на отличия в областта
на културното наследство, архитектурата, литературата и музиката. Целта на тези награди
на ЕС е да се изтъкне отличното качество и успехът на европейските дейности в тези
сектори. Наградите поставят в центъра на вниманието художници, музиканти, архитекти,
писатели и културни дейци, работещи в областта на културното наследство, както и
тяхната творческа дейност. По този начин те показват най-доброто от богатото културно
многообразие на Европа и значението на междукултурния диалог и на трансграничните
културни дейности в Европа и извън нея.

РОЛЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

В ролята си на съзаконодател Европейският парламент понастоящем разглежда
предложението на Комисията да отвори инициативата „Европейски столици на
културата“ за страните от ЕАСТ и ЕИП. Той също така води преговори със Съвета относно
предложението на Комисията 2018 г. да бъде обявена за Европейска година на културното
наследство, като решението се очаква през първата половина на 2017 г. По време на
предишния парламентарен мандат Парламентът прие, съвместно със Съвета, знака за
европейско наследство и Директивата относно връщането на паметници на културата,
изнесени от територията на дадена държава членка.
Парламентът разглежда темата за културното наследство в своята резолюция „Към
интегриран подход към културното наследство на Европа“[1] и изтъква, че макар
основната ценност на културното наследство да продължава да бъде неговата културна
значимост, то също така трябва да играе важна роля за растежа и създаването на работни
места.
През 2012 г. и 2013 г. Парламентът постигна договореност със Съвета относно основната
финансовата подкрепа за секторите на културата и творчеството, програмата „Творческа
Европа“. По време на преговорите по МФР, както и по време на годишните бюджетни
процедури Парламентът последователно се бори за увеличаване на бюджетните средства
за програмата. През януари 2017 г. комисията по култура и образование прие доклад за
изпълнението на програма „Творческа Европа“ и се очаква докладът да бъде гласуван на
пленарно заседание през първата половина на 2017 г.
Парламентът е изразил своя траен интерес към потенциала и развитието на културните и
творческите индустрии (КТИ) в редица резолюции[2]. КТИ не само представляват израз
на културното многообразие, но в тях също така са заети 7,5 % от работната сила в ЕС,
които създават приблизително 509 милиарда евро добавена стойност към БВП. В своята
резолюция от 13 декември 2016 г. относно последователна политика на ЕС по отношение
на културните и творческите индустрии Парламентът призовава за стратегически подход

[1]P8_TA(2015)0293.
[2]ОВ C 377 E, 7.12.2012 г., стр. 142; Приети текстове, P7_TA(2013)0368;

http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=P8_TA(2015)0293
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=P7_TA(2013)0368
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за отключване на потенциала на КТИ[3]. Той отправя искане към Комисията да приеме
мерки за последователна политика на ЕС за културните и творческите индустрии, като
разработи всеобхватна, последователна и дългосрочна политическа рамка за сектора на
културата и творчеството. Следва да бъдат приети няколко мерки, за да се подобрят
условията на труд в сектора на културата и творчеството, да се включат КТИ в рамките
на инициатива за младежка заетост и да се предоставят средства за улесняване на
професионалната ориентация, предприемачеството и обучението в този сектор.
Парламентът също така настоя за стратегически подход към ролята на културата в
областта на външните отношения. При подготвителните действия в бюджетите за 2013 г. и
2014 г. „Културата във външните отношения на ЕС“ той изтъква значителният потенциал
на културата във външните отношения на Европа и подчертава, че Европейският съюз
и неговите държави членки могат да спечелят много от по-доброто координиране на
своята културна дипломация, а неговата резолюция от 12 май 2011 г. относно културното
измерение на външната дейност на ЕС[4] има същата насока. През 2016 г. Парламентът
изготви резолюция относно междукултурния диалог[5]. Първата размяна на мнения с цел
изготвяне на доклад в отговор на „Стратегията за международни културни отношения“
на Комисията беше проведена на съвместно заседание на комисията по култура и
образование и комисията по външни работи от 9 януари 2017 г.
Michaela Franke / Mara Mennella
02/2017

[3]P8_TA(2016)0486
[4]ОВ C 377 E, 7.12.2012 г., стр. 135.
[5]P8_TA(2016)0005.

http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=P8_TA(2016)0005
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