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KULTURA

Činnost Evropské unie v oblasti kultury doplňuje kulturní politiku členských států v různých
oblastech, k nimž patří například ochrana evropského kulturního dědictví, spolupráce
kulturních institucí různých zemí nebo podpora volného pohybu tvůrčích pracovníků. Na
kulturní odvětví mají vliv i ustanovení Smluv, která se kulturou výslovně nezaobírají.

PRÁVNÍ ZÁKLAD

Lisabonská smlouva přikládá kultuře větší význam. Preambule Smlouvy o Evropské unii
(SEU) výslovně uvádí, že se inspiruje „evropským kulturním, náboženským a humanistickým
odkazem“. Podle Smlouvy je jedním z nejdůležitějších cílů EU, že „respektuje svou bohatou
kulturní a jazykovou rozmanitost a dbá na zachování a rozvoj evropského kulturního
dědictví“ (článek 3 SEU). Článek 6 Smlouvy o fungování Evropské unie (SFEU) stanoví,
že Unie má v oblasti kultury pravomoc „provádět činnosti, jimiž podporuje, koordinuje nebo
doplňuje činnosti členských států“.
Článek 167 SFEU dále upřesňuje činnosti EU v oblasti kultury: EU musí přispívat k rozkvětu
kultur členských států a přitom respektovat jejich národní a regionální různorodost a zároveň
zdůrazňovat společné kulturní dědictví. Činnosti Unie by měly podněcovat spolupráci mezi
členskými státy a podporovat a doplňovat jejich činnost při posilování znalosti a šíření
kultury a dějin evropských národů, zachovávání kulturního dědictví celoevropského významu
a podporování nekomerčních kulturních výměn a umělecké a literární tvorby, a to i
  v audiovizuálním odvětví. Unie a členské státy mohou rovněž podporovat spolupráci se
třetími zeměmi a s příslušnými mezinárodními organizacemi. Při přijímání opatření na základě
ustanovení Smlouvy je třeba zohledňovat hledisko respektování a podpory rozmanitosti
evropských kultur.
Článek 13 Listiny základních práv Evropské unie stanoví, že „umělecká tvorba a vědecké bádání
nesmějí být omezovány“. Článek 22 téže listiny stanoví povinnost, podle níž „Unie respektuje
kulturní, náboženskou a jazykovou rozmanitost“.

DOSAŽENÉ VÝSLEDKY

A. Vývoj politiky
1. Evropský program pro kulturu
Od roku 2007 je strategickým rámcem pro činnost EU v odvětví kultury Evropský program
pro kulturu. Tento program je založen na podpoře tří strategických cílů: (1) kulturní
rozmanitosti a mezikulturního dialogu; (2) kultury jakožto katalyzátoru tvořivosti a (3) kultury
jakožto klíčové složky mezinárodních vztahů. Hlavními metodami programu jsou dialog
se zúčastněnými stranami v kultuře a otevřená metoda koordinace. Tento program je dále
konkretizován pracovním plánem pro kulturu (2015–2018), který si stanoví čtyři priority: (1)
přístupnou kulturu podporující začlenění; (2) kulturní dědictví; (3) kulturní a tvůrčí odvětví:
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tvůrčí ekonomiku a inovace; a (4) prosazování kulturní rozmanitosti. Tyto priority se v praxi
uplatňují prostřednictvím 20 konkrétních akcí.
Sdělení Komise nazvané „Směrem ke strategii Evropské unie pro mezinárodní kulturní vztahy“,
které představily Komise a vysoká představitelka Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní
politiku v polovině roku 2016, je zaměřeno na podněcování kulturní spolupráce mezi EU
a jejími partnerskými zeměmi a podporu globálního pořádku založeného na míru, právním státu,
svobodě slova, vzájemném pochopení a dodržování základních hodnot.
Mezikulturní dialog je setrvalou prioritou EU. Se vstupem Lisabonské smlouvy v platnost získal
tento rozměr ještě větší význam. V konkrétní oblasti kulturní politiky se velké pozornosti těší
takové iniciativy, jako je iniciativa pro romskou kulturu, akce Mezikulturní města či dialog
s Platformou pro mezikulturní Evropu. Za všechny další politiky EU na podporu mezikulturního
dialogu lze jmenovat alespoň tyto: politiky v audiovizuální oblasti a politiky týkající se
mnohojazyčnosti, mládeže, výzkumu, integrace a vnějších vztahů.
B. Akční programy a sekundární legislativa
1. Kreativní Evropa – kulturní program EU na období 2014–2020
Rozpočet programu Kreativní Evropa (2014–2020) na celé programové období dosahuje 1,46
  miliard EUR, což je o 9 % více než v minulém období. Tento program zahrnuje dřívější
unijní programy: programy MEDIA (1991–2013), program MEDIA Mundus (2011–2013)
a programy Kultura (2000–2013). Zahrnuje také meziodvětvový podprogram sestávající z: (1)
finanční záruky spravované Evropským investičním fondem (EIF) a zaměřené na usnadňování
přístupu malých subjektů k bankovním úvěrům a (2) financování vyčleněného na studie, analýzy
a posílený sběr údajů s cílem zlepšit datovou základnu pro vytváření politik.
V rámci podprogramu KULTURA (pro podprogram MEDIA viz informativní přehled o politice
v audiovizuální oblasti) je dostupné financování určené na (1) projekty nadnárodní spolupráce
mezi organizacemi, které jsou činné v kulturních a tvůrčích odvětvích; (2) evropské sítě usilující
o šíření konkrétních dovedností a zkušeností mezi pracovníky v kulturním a tvůrčím odvětví,
mezinárodní spolupráci a nové profesní příležitosti; (3) evropské platformy usnadňující mobilitu
a zviditelňující tvůrce a umělce, celoevropské programy kulturních a uměleckých činností
a rozvíjení a zviditelňování publika; (4) literární překlad (balíčků) děl a jejich propagaci.
2. Evropská hlavní města kultury (EHMK)
Evropská hlavní města kultury jsou jednou z nejúspěšnějších a nejznámějších kulturních
iniciativ EU. Každoročně získávají status EHMK dvě města ve dvou různých zemích EU. Města
vybírá nezávislý panel na základě kulturního programu, který musí mít silný evropský rozměr,
musí zapojovat místní obyvatele všech věkových skupin a přispívat k dlouhodobému rozvoji
města. Za léta své existence se iniciativa EHMK také stala jedinečnou příležitostí pro obnovu
měst, posílení jejich tvořivosti a zlepšení jejich obrazu. Dosud získalo status EHMK více než 40
měst. Postup výběru města začíná s přibližně šestiletým předstihem a probíhá ve dvou fázích.
Pořadí členských států, podle něhož jsou města těchto států oprávněna získat status EHMK, je
stanoveno předem.
Pravidla a podmínky pro získání titulu až do roku 2019 včetně stanoví rozhodnutí Evropského
parlamentu a Rady 1622/2006/ES.
Na období let 2020–2033 jsou pravidla v současné době předmětem přezkumu. Rozhodnutím
445/2014/EU se rozšiřuje možnost podílet se na programu EHMK na kandidátské země
a potenciální kandidátské země za předpokladu, že se k datu zveřejnění výzvy k podávání žádostí
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účastní programu Kreativní Evropa. V roce 2016 Komise navrhla otevřít tuto možnost zemím
ESVO EHP. Rozhodnutí o tomto návrhu je nyní v rukou Rady a Evropského parlamentu.
3. Označení „Evropské dědictví“
Označení „Evropské dědictví“ bylo původně zavedeno v roce 2005 jakožto mezivládní iniciativa
mezi několika členskými státy. Na žádost členských států navrhla Komise v roce 2010, aby
se z označení „Evropské dědictví“ formálně stala iniciativa EU. Toto označení bylo poté
zavedeno rozhodnutím 1194/2011/EU. Jeho hlavním cílem je posilovat mezikulturní dialog
a pocit sounáležitosti evropských občanů s Unií. Aby bylo dosaženo těchto hlavních cílů, jsou
odpovídající místa vybírána na základě své symbolické hodnoty, úlohy, již hrála v dějinách
a kultuře Evropy a Evropské unie, a vztahu k demokratickým zásadám a lidským právům. Dosud
bylo vybráno 29 míst.
4. Evropský rok kulturního dědictví (2018)
Dne 30. srpna 2016 předložila Komise v reakci na žádosti obou těchto orgánů Evropskému
parlamentu a Radě návrh vyzývající k tomu, aby byl rok 2018 označen za Evropský rok
kulturního dědictví. O návrhu se v současné době jedná. Evropský rok kulturního dědictví
usiluje o zdůraznění úlohy evropského kulturního dědictví při budování sdíleného smyslu dějin
a identity.
5. Neoprávněný vývoz kulturních statků
Cílem, který EU sleduje prostřednictvím směrnice 2014/60/EU (která je přepracováním
směrnice 93/7/EHS), je chránit národní kulturní poklady a sladit jejich ochranu se zásadou
volného pohybu zboží. Směrnice upravuje fyzické navracení kulturních statků, které byly
nezákonně vyvezeny z území členských států EU.
Zavádí mechanismy spolupráce a postupy navracení zaměřené proti držitelům s cílem zajistit
navrácení kulturních statků nezákonně vyvezených z území některé z členských zemí EU na
území jiného členského státu EU ode dne 1. ledna 1993 včetně. Pokrývá veškeré kulturní statky
vymezené jako „národní kulturní poklady umělecké, historické nebo archeologické hodnoty“
podle vnitrostátních právních předpisů.
6. Ocenění
Kulturní politika EU podporuje udělování ocenění na poli kulturního dědictví, architektury,
literatury a hudby. Cílem těchto ocenění EU je vyzdvihnout vynikající kvality a úspěchy
evropských aktivit ve zmíněných oblastech. Ocenění zviditelňuje umělce, hudebníky, architekty,
spisovatele a osoby působící v oblasti kulturního dědictví a jejich práci. Tím tato ocenění
poukazují na bohatou kulturní rozmanitost Evropy a na význam mezikulturního dialogu
a přeshraničních kulturních činností v rámci Evropy i mimo ni.

ÚLOHA EVROPSKÉHO PARLAMENTU

Evropský parlament jakožto spolutvůrce právních předpisů v současnosti projednává návrh
Komise na otevření iniciativy Evropská hlavní města kultury také zemím ESVO a EHP. S Radou
rovněž projednává návrh Komise na to, aby se rok 2018 stal Evropským rokem kulturního
dědictví, přičemž její rozhodnutí se očekává v první polovině roku 2017. V předchozím
volebním období společně s Radou spoluutvářel normu o označení „Evropské dědictví“
a směrnici o navracení kulturních statků neoprávněně vyvezených z území členských států.
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Parlament se otázkou kulturního dědictví zabýval rovněž ve svém usnesení ze dne 8. prosince
2015 nazvaném „Na cestě k integrovanému přístupu ke kulturnímu dědictví pro Evropu“[1],
přičemž zdůraznil, že hlavní hodnotou kulturního dědictví je sice bezpochyby jeho kulturní
význam, může však také hrát úlohu při vytváření hospodářského růstu a pracovních míst.
V letech 2012 a 2013 Parlament jednal s Radou o hlavní finanční podpoře určené kulturnímu
a kreativnímu odvětví v podobě programu Kreativní Evropa. V průběhu jednání o víceletém
finančním rámci a také při každoročních rozpočtových postupech Parlament setrvale bojuje
za navýšení rozpočtových prostředků vyčleněných na tento program. O prováděcí zprávě
k programu Kreativní Evropa se hlasovalo ve výboru CULT v lednu 2017 a zpráva má být
předložena k hlasování na plenárním zasedání během prvního pololetí 2017.
Parlament vyjádřil svůj dlouhodobý zájem o potenciál a rozvoj kulturních a kreativních odvětví
v řadě usnesení[2]. Nejenže jsou tato odvětví výrazem kulturní rozmanitosti, ale zaměstnávají
7,5 % pracovní síly EU a generují přibližně 509 miliard EUR v přidané hodnotě k HDP.
Ve svém usnesení ze dne 13. prosince 2016 o soudržné politice EU pro kulturní a kreativní
odvětví Parlament vyzval k vypracování strategického přístupu, který by kulturním a kreativním
odvětvím umožnil realizovat jejich potenciál[3]. Vyzval Komisi, aby přijala opatření na podporu
soudržné politiky EU pro kulturní a kreativní odvětví a aby za tímto účelem vypracovala
komplexní, koherentní a dlouhodobý rámec pro politiku v kulturních a kreativních odvětvích.
Je třeba přijmout řadu opatření pro zlepšení pracovních podmínek v kulturním a kreativním
odvětví, zahrnout tato odvětví do Iniciativy na podporu zaměstnanosti a poskytnout jim finanční
prostředky pro usnadnění pracovního uplatnění, podnikání a odborné přípravy v tomto sektoru.
Parlament také nabádal k vypracování strategického přístupu k úloze kultury ve vnějších
vztazích. Ve své přípravné akci v rozpočtech na rok 2013 a 2014 „Kultura ve vnějších
vztazích EU“ Parlament zdůraznil značný potenciál kultury ve vnějších vztazích EU a vyzdvihl
skutečnost, že pro Evropskou unii a její členské státy by bylo jednoznačným přínosem, pokud
by lépe zracionalizovaly svou kulturní diplomacii. Usnesení ze dne 12. května 2011 o kulturních
dimenzích vnější činnosti[4] ostatně směřovalo stejným směrem. V roce 2016 vypracoval
Parlament usnesení o mezikulturním dialogu[5]. První výměna názorů ohledně zprávy o Strategii
EU pro mezinárodní kulturní vztahy se uskutečnila na společné schůzi výborů AFET a CULT
dne 9.   ledna  2017.
Michaela Franke / Mara Mennella
02/2017
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