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Πολιτισμός

Η δραστηριότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα του πολιτισμού συμπληρώνει την
πολιτιστική πολιτική των κρατών μελών σε διάφορους τομείς: όπως για παράδειγμα, στην
προστασία της ευρωπαϊκής πολιτιστικής κληρονομιάς, τη συνεργασία των πολιτιστικών
θεσμών διαφόρων χωρών ή την κινητικότητα των ατόμων που εργάζονται στον τομέα του
πολιτισμού. Ορισμένες διατάξεις των συνθηκών, οι οποίες δεν αναφέρονται άμεσα στον
πολιτισμό, έχουν επίσης εφαρμογή στον πολιτιστικό τομέα.

Νομική βάση

Η Συνθήκη της Λισαβόνας ενισχύει τη θέση του πολιτισμού: όπως αναφέρεται ρητά στο
προοίμιο της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ) «εμπνεόμενοι από την πολιτιστική, τη
θρησκευτική και την ανθρωπιστική κληρονομιά της Ευρώπης». Στους κύριους στόχους της EE,
όπως αναφέρεται στη Συνθήκη, περιλαμβάνεται, «ο σεβασμός του πλούτου της πολιτιστικής
και γλωσσικής της πολυμορφίας και […] η μέριμνα για την προστασία και την ανάπτυξη
της ευρωπαϊκής πολιτιστικής κληρονομιάς» (άρθρο 3 της ΣΕΕ). Σύμφωνα με το άρθρο 6 της
Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ), η Ένωση έχει αρμοδιότητα
«να αναλαμβάνει δράσεις για να υποστηρίζει, να συντονίζει ή να συμπληρώνει τη δράση των
κρατών μελών στον τομέα του πολιτισμού».
Το άρθρο 167 της ΣΛΕΕ ορίζει τις αρμοδιότητες της ΕΕ στον τομέα του πολιτισμού: η Ένωση
πρέπει να συμβάλλει στην ανάπτυξη των πολιτισμών των κρατών μελών, σεβόμενη συγχρόνως
την εθνική και περιφερειακή πολυμορφία τους, και προβάλλοντας την κοινή πολιτιστική
κληρονομιά. Η δράση της Ένωσης θα πρέπει να ενθαρρύνει τη συνεργασία μεταξύ των
κρατών μελών και να υποστηρίζει και συμπληρώνει τη δράση τους στη βελτίωση της γνώσης
και τη διάδοσης του πολιτισμού και της ιστορίας των ευρωπαϊκών λαών, τη διατήρηση και
προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς ευρωπαϊκής σημασίας, με επίκεντρο τις μη εμπορικές
πολιτιστικές ανταλλαγές και την καλλιτεχνική και λογοτεχνική δημιουργία, μεταξύ άλλων,
στον οπτικοακουστικό τομέα. Η Ένωση και τα κράτη μέλη έχουν επίσης τη δυνατότητα να
ενισχύουν τη συνεργασία με τρίτες χώρες και αρμόδιους διεθνείς οργανισμούς. Ο σεβασμός
και η προώθηση της πολυμορφίας των ευρωπαϊκών πολιτισμών, πρέπει να λαμβάνονται υπόψη
όταν αναλαμβάνεται δράση δυνάμει άλλων διατάξεων της Συνθήκης.
Το άρθρο 13 του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ ορίζει ότι «η τέχνη και η
επιστημονική έρευνα είναι ελεύθερες». Το άρθρο 22 του Χάρτη ορίζει ότι «η Ένωση σέβεται
την πολιτιστική, θρησκευτική και γλωσσική πολυμορφία».
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Επιτεύγματα

Α. Χάραξη πολιτικής
1. Ευρωπαϊκή ατζέντα για τον πολιτισμό
Από το 2007, η ευρωπαϊκή ατζέντα για τον πολιτισμό είναι το στρατηγικό πλαίσιο της
κοινοτικής δράσης στον τομέα του πολιτισμού. Βασίζεται στην προώθηση τριών στρατηγικών
στόχων: (1) την πολιτιστική πολυμορφία και τον διαπολιτισμικό διάλογο· (2) τον πολιτισμό
ως καταλύτη της δημιουργικότητας· και (3) τον πολιτισμό ως απαραίτητο στοιχείο των
διεθνών σχέσεων. Η ατζέντα επικεντρώνεται στις μεθόδους του διαλόγου με αρμόδιους
φορείς του πολιτιστικού τομέα και της ανοικτής μεθόδου συντονισμού. Το πρόγραμμα
εργασίας για τον πολιτισμό 2015-2018 συγκεκριμενοποιεί περαιτέρω την ατζέντα και ορίζει
τέσσερις προτεραιότητες: (1) προσιτός πολιτισμός και ανοικτός σε όλους· (2) πολιτιστική
κληρονομιά· (3) πολιτιστικός και δημιουργικός τομέας: δημιουργική οικονομία και καινοτομία·
και (4) προώθηση της πολιτιστικής πολυμορφίας. Οι προτεραιότητες υλοποιούνται με 20
συγκεκριμένες δράσεις.
Η ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Προς μια στρατηγική της ΕΕ για διεθνείς πολιτιστικές
σχέσεις» που παρουσίασε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η Ύπατη Εκπρόσωπος της ΕΕ για
Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας στα μέσα του 2016 αποσκοπεί στην
ενθάρρυνση της πολιτιστικής συνεργασίας μεταξύ της ΕΕ και των χωρών εταίρων της και την
προώθηση μιας διεθνούς τάξης πραγμάτων που βασίζεται στην ειρήνη, το κράτος δικαίου, την
ελευθερία της έκφρασης, την αμοιβαία κατανόηση και τον σεβασμό των θεμελιωδών αξιών.
Ο διαπολιτισμικός διάλογος αποτελεί μόνιμη προτεραιότητα της ΕΕ. Με την έναρξη ισχύος της
Συνθήκης της Λισαβόνας, η διάσταση αυτή κατέστη ακόμη σημαντικότερη. Στον συγκεκριμένο
τομέα της πολιτικής για τον πολιτισμό, βρίσκονται στο επίκεντρο πρωτοβουλίες όπως αυτή για
τον πολιτισμό των Ρομά, οι «Διαπολιτισμικές πόλεις» και ο διάλογος με την Πλατφόρμα για
τη Διαπολιτισμική Ευρώπη. Ο διαπολιτισμικός διάλογος προωθείται και από άλλες πολιτικές
της ΕΕ, όπως είναι, μεταξύ άλλων, ο οπτικοακουστικός τομέας, η πολυγλωσσία, η νεολαία, η
έρευνα, η ενσωμάτωση και οι εξωτερικές σχέσεις.
Β. Προγράμματα δράσης και παράγωγο δίκαιο
1. Δημιουργική Ευρώπη — πολιτιστικό πρόγραμμα της ΕΕ για την περίοδο 2014-2020
Το πρόγραμμα «Δημιουργική Ευρώπη» (2014-2020) έχει προϋπολογισμό 1,46 δισεκατομμύρια
ευρώ για την περίοδο προγραμματισμού (9% περισσότερο από τα προηγούμενα επίπεδα). Σε
αυτό το πλαίσιο, συγκεντρώνονται προηγούμενα προγράμματα της Ένωσης: τα προγράμματα
MEDIA (1991-2013), το πρόγραμμα MEDIA Mundus (2011-2013), καθώς και τα προγράμματα
«Πολιτισμός» (2000-2013). Περιλαμβάνεται επίσης ένα διατομεακό υποπρόγραμμα που
αποτελείται από (1) μια οικονομική εγγύηση, την οποία θα διαχειρίζεται το Ευρωπαϊκό Ταμείο
Επενδύσεων, ώστε να καταστεί ευκολότερο για τις μικρές επιχειρήσεις να έχουν πρόσβαση
σε τραπεζικά δάνεια (2) και χρηματοδότηση για την υποστήριξη μελετών, αναλύσεων και την
καλύτερη συλλογή δεδομένων με σκοπό τη βελτίωση της βάσης τεκμηρίωσης για τη χάραξη
πολιτικής.
Στο πλαίσιο του υποπρογράμματος «Πολιτισμός», (όσον αφορά το υποπρόγραμμα MEDIA,
βλέπε το ενημερωτικό δελτίο σχετικά με την πολιτική στον οπτικοακουστικό τομέα), υπάρχει
διαθέσιμη χρηματοδότηση για (1) σχέδια διακρατικής συνεργασίας μεταξύ οργανισμών
που δραστηριοποιούνται στον πολιτιστικό και τον δημιουργικό τομέα· (2) ευρωπαϊκά
δίκτυα που αποσκοπούν στην ενίσχυση του εργατικού δυναμικού του πολιτιστικού και του
δημιουργικού τομέα με συγκεκριμένες δεξιότητες και πείρα, τη διεθνή συνεργασία και νέες
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επαγγελματικές ευκαιρίες· (3) ευρωπαϊκές πλατφόρμες που διευκολύνουν την κινητικότητα
και την προβολή των δημιουργών και των καλλιτεχνών, τον προγραμματισμό σε ευρωπαϊκό
επίπεδο πολιτιστικών και καλλιτεχνικών δραστηριοτήτων και την ανάπτυξη ακροατηρίου και
ορατότητα· (4) μετάφραση λογοτεχνικών έργων (ομαδοποιημένων) και προώθησή τους.
2. Πολιτιστικές Πρωτεύουσες της Ευρώπης (ΠΠΕ)
Οι Πολιτιστικές Πρωτεύουσες της Ευρώπης είναι μία από τις πιο επιτυχημένες και πιο
γνωστές πολιτιστικές πρωτοβουλίες της ΕΕ. Δύο πόλεις — σε δύο διαφορετικές χώρες της
ΕΕ — γίνονται κάθε χρόνο πολιτιστικές πρωτεύουσες. Οι πόλεις έχουν επιλεγεί από μια
ανεξάρτητη επιτροπή εμπειρογνωμόνων, με βάση ένα πολιτιστικό πρόγραμμα που θα πρέπει
να καταδεικνύει μια ισχυρή ευρωπαϊκή διάσταση, τη συμμετοχή του τοπικού πληθυσμού όλων
των ηλικιών και τη συμβολή στη μακροπρόθεσμη ανάπτυξη της πόλης. Με την πάροδο των
ετών, οι ΠΠΕ έχουν επίσης αποτελέσει μια μοναδική ευκαιρία για την αναγέννηση των πόλεων,
την προώθηση της δημιουργικότητάς τους και τη βελτίωση της εικόνας τους. Περισσότερες από
40 πόλεις έχουν ήδη γίνει πολιτιστικές πρωτεύουσες. Η διαδικασία επιλογής της πόλης ξεκινά
περίπου έξι έτη νωρίτερα, παρόλο που η σειρά των κρατών μελών για τα οποία κρίνεται ότι
διαθέτουν τις προϋποθέσεις για τη φιλοξενία της εκδήλωσης έχει οριστεί ακόμη νωρίτερα, και
οργανώνεται σε δύο στάδια.
Οι κανόνες και οι προϋποθέσεις για τον ορισμό τους, έως και το 2019, καθορίζονται στην
απόφαση 1622/2006/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.
Για την περίοδο μεταξύ 2020 και 2033, οι κανόνες βρίσκονται αυτή την περίοδο στο
στάδιο της αναθεώρησης. Με την απόφαση 445/2014/ΕΕ αποκτούν δικαίωμα συμμετοχής στις
πολιτιστικές πρωτεύουσες της Ευρώπης υποψήφιες χώρες και δυνάμει υποψήφιες χώρες, υπό
την προϋπόθεση ότι συμμετέχουν στο πρόγραμμα Δημιουργική Ευρώπη από την ημερομηνία
δημοσίευσης της πρόσκλησης υποβολής υποψηφιοτήτων Το 2016, η Επιτροπή πρότεινε να
«ανοίξει» η δράση και στις χώρες ΕΖΕΣ/ΕΟΧ. Η απόφαση επί της πρότασης αυτής τώρα ανήκει
στο Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.
3. Σήμα ευρωπαϊκής πολιτιστικής κληρονομιάς
Το Σήμα Ευρωπαϊκής Κληρονομιάς είχε αρχικώς, σχεδιαστεί ως διακυβερνητική πρωτοβουλία
μεταξύ αρκετών κρατών μελών το 2005. Κατόπιν αιτήματος των κρατών μελών, η Επιτροπή
πρότεινε το 2010 να καθιερωθεί το Σήμα Ευρωπαϊκής Πολιτιστικής Κληρονομιάς ως
πρωτοβουλία της ΕΕ. Το Σήμα καθιερώθηκε με την απόφαση 1194/2011/ΕΕ. Πρωταρχικός
στόχος του είναι η ενίσχυση του διαπολιτισμικού διαλόγου και της αίσθησης των ευρωπαίων
πολιτών ότι ανήκουν στην Ένωση. Προκειμένου να επιτευχθούν αυτοί οι στόχοι, επιλέγονται
τόποι για τη μεγάλη συμβολική τους αξία, το ρόλο που έχουν διαδραματίσει στην ιστορία και
τον πολιτισμό της Ευρώπης και την Ευρωπαϊκή Ένωση, και τη σχέση τους με τις δημοκρατικές
αρχές και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Μέχρι σήμερα, 29 τόποι έχουν ορισθεί.
4. Ευρωπαϊκό Έτος Πολιτιστικής Κληρονομιάς 2018
Στις 30 Αυγούστου 2016, η Επιτροπή υπέβαλε πρόταση προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
και το Συμβούλιο, με την οποία ζήτησε να οριστεί το 2018 Ευρωπαϊκό Έτος Πολιτιστικής
Κληρονομιάς, ανταποκρινόμενη σε αιτήματα τόσο από το Συμβούλιο όσο και το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο. Η πρόταση βρίσκεται προς το παρόν στο στάδιο των διαπραγματεύσεων.
Το Ευρωπαϊκό Έτος Πολιτιστικής Κληρονομιάς 2018 επιδιώκει να προβάλει τον ρόλο της
πολιτιστικής κληρονομιάς της Ευρώπης για τη διαμόρφωση κοινής αντίληψης της ιστορίας και
της ταυτότητας.
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5. Παράνομη αφαίρεση πολιτιστικών αγαθών
Με την οδηγία 2014/60/ΕΕ, η οποία αποτελεί αναδιατύπωση της οδηγία 93/7/ΕΟΚ, η ΕΕ
αποσκοπεί στην προστασία των εθνικών θησαυρών και τον συνδυασμό αυτής της προστασίας
με την αρχή της ελεύθερης κυκλοφορίας αγαθών. Προβλέπει την επιστροφή των πολιτιστικών
αγαθών που έχουν αφαιρεθεί παράνομα από το έδαφος των χωρών της ΕΕ.
Θεσπίζει μηχανισμούς συνεργασίας και την άσκηση αγωγών επιστροφής κατά του νομέα, για
να ανακτηθεί ένα πολιτιστικό αγαθό που έχει αφαιρεθεί παράνομα από το έδαφος χώρας της
ΕΕ στο έδαφος άλλης χώρας της ΕΕ, κατά την 1η Ιανουαρίου 1993 ή μεταγενέστερα. Καλύπτει
όλα τα πολιτιστικά αγαθά που χαρακτηρίζονται ως «εθνικοί θησαυροί καλλιτεχνικής, ιστορικής
ή αρχαιολογικής αξίας» κατ' εφαρμογή της εθνικής νομοθεσίας.
6. Βραβεία
Η πολιτική της ΕΕ στον τομέα του πολιτισμού στηρίζει την απονομή βραβείων στους τομείς
της πολιτιστικής κληρονομιάς, της αρχιτεκτονικής, της λογοτεχνίας και της μουσικής. Στόχος
των βραβείων αυτών της ΕΕ είναι η προβολή της άριστης ποιότητας και της επιτυχίας
των ευρωπαϊκών δραστηριοτήτων στους τομείς αυτούς. Τα βραβεία φέρνουν στο προσκήνιο
καλλιτέχνες, μουσικές ομάδες, αρχιτέκτονες, συγγραφείς και άλλα άτομα που εργάζονται στον
τομέα της πολιτιστικής κληρονομιάς καθώς και το έργο τους. Με τον τρόπο αυτόν εξαίρεται η
πλούσια πολιτισμική πολυμορφία της Ευρώπης και η σημασία του διαπολιτισμικού διαλόγου
και των διασυνοριακών πολιτιστικών δραστηριοτήτων εντός και εκτός Ευρώπης.

Ο ρόλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Ασκώντας τα καθήκοντά του ως συν-νομοθέτης, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εξετάζει αυτή
την περίοδο την πρόταση της Επιτροπής για την έναρξη της πρωτοβουλίας των πολιτιστικών
πρωτευουσών της Ευρώπης για τις χώρες ΕΖΕΣ και τις χώρες του ΕΟΧ. Βρίσκεται επίσης
σε διαπραγματεύσεις με το Συμβούλιο με θέμα την πρόταση της Επιτροπής να ονομαστεί το
2018 Ευρωπαϊκό έτος πολιτιστικής κληρονομιάς Στην προηγούμενη κοινοβουλευτική περίοδο
διαμόρφωσε, από κοινού με το Συμβούλιο, το Σήμα Ευρωπαϊκής Πολιτιστικής Κληρονομιάς
και την οδηγία σχετικά με την επιστροφή πολιτιστικών αγαθών που έχουν απομακρυνθεί από
το έδαφος κράτους μέλους.
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εξέτασε το ζήτημα με το ψήφισμά του, της 8ης Σεπτεμβρίου
2015, με θέμα μια ολοκληρωμένη προσέγγιση στην πολιτιστική κληρονομιά για την Ευρώπη[1]

και υπογράμμισε ότι, αν και η πολιτιστική κληρονομιά εξακολουθεί να παραμένει πολύτιμη
κυρίως για το πολιτιστικό της νόημα, διαδραματίζει εντούτοις ρόλο και στην ανάπτυξη και την
δημιουργία θέσεων απασχόλησης.
Το 2012 και το 2013, το Κοινοβούλιο διεξήγαγε διαπραγματεύσεις με το Συμβούλιο με θέμα
την κύρια οικονομική στήριξη του πολιτιστικού και του δημιουργικού τομέα που είναι το
πρόγραμμα «Δημιουργική Ευρώπη». Κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων για το ΠΔΠ
καθώς και κατά τη διάρκεια των ετήσιων διαδικασιών του προϋπολογισμού, το Κοινοβούλιο
διαρκώς αγωνίζεται για αυξημένες πιστώσεις του προϋπολογισμού για το πρόγραμμα. Έκθεση
εφαρμογής σχετικά με το πρόγραμμα «Δημιουργική Ευρώπη» ψηφίστηκε στην Επιτροπή CULT
τον Ιανουάριο του 2017 και αναμένεται να ψηφιστεί στην Ολομέλεια στο πρώτο μισό του 2017.
Το ενδιαφέρον του Κοινοβουλίου για τις δυνατότητες ανάπτυξης των κλάδων του πολιτισμού
και της δημιουργικότητας δεν είναι πρόσφατο, όπως δείχνει μια σειρά ψηφισμάτων επί του

[1]P8_TA(2015)0293.

http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=P8_TA(2015)0293
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θέματος[2]. Οι κλάδοι του πολιτισμού και της δημιουργικότητας δεν εκφράζουν απλώς την
πολιτιστική πολυμορφία αλλά απασχολούν το 7,5% του εργατικού δυναμικού της ΕΕ και
παράγουν αξία ύψους 509 δισεκατομμυρίων ευρώ που προστίθεται στο ΑΕγχΠ. Με το ψήφισμά
του, της 13ης Δεκεμβρίου 2016, σχετικά με μια συνεκτική πολιτική της ΕΕ για τους κλάδους
του πολιτισμού και της δημιουργικότητας, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο απηύθυνε έκκληση
για μια στρατηγική προσέγγιση που θα ελευθερώσει το δεσμευμένο δυναμικό των κλάδων
του πολιτισμού και της δημιουργικότητας[3]. Ζήτησε από την Επιτροπή να εγκρίνει μέτρα για
μια συνεκτική πολιτική της ΕΕ στους εν λόγω κλάδους προκειμένου να δημιουργηθεί ένα
σφαιρικό, συνεκτικό και μακροπρόθεσμο πλαίσιο βιομηχανικής πολιτικής για τον πολιτισμό
και τη δημιουργικότητα. Διάφορα μέτρα πρέπει να εγκριθούν για να βελτιωθούν οι συνθήκες
εργασίας στους κλάδους, για να συμπεριληφθούν αυτοί στην πρωτοβουλία για την απασχόληση
των νέων. Πρέπει επίσης να διατεθούν κονδύλια για τη διευκόλυνση της σταδιοδρομίας, της
επιχειρηματικότητας και της κατάρτισης σε αυτούς.
Το Κοινοβούλιο έχει επίσης ασκήσει πιέσεις για μια στρατηγική προσέγγιση σχετικά με τον
ρόλο του πολιτισμού στις εξωτερικές σχέσεις. Με την προπαρασκευαστική του ενέργεια για
τους προϋπολογισμούς για το 2014 και το 2014 με θέμα «Ο πολιτισμός στις εξωτερικές σχέσεις
της ΕΕ», το Κοινοβούλιο επισήμανε το σημαντικό δυναμικό της Ευρώπης στον τομέα του
πολιτισμού στο πλαίσιο των εξωτερικών σχέσεων και υπογράμμισε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση
και τα κράτη μέλη της μόνο οφέλη έχουν να αναμένουν από την βελτίωση της συνοχής στην
πολιτιστική διπλωματία. Τον ίδιο προσανατολισμό είχε το ψήφισμά του της 12ης Μαΐου 2011
σχετικά με τις πολιτιστικές διαστάσεις των εξωτερικών δράσεων[4] της ΕΕ. Το 2016 εκπόνησε
ψήφισμα σχετικά με τον διαπολιτισμικό διάλογο[5]. Μια πρώτη ανταλλαγή απόψεων με σκοπό
την εκπόνηση έκθεσης σε σχέση με την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Προς μια
στρατηγική της ΕΕ για διεθνείς πολιτιστικές σχέσεις» πραγματοποιήθηκε σε κοινή συνεδρίαση
των επιτροπών AFET και CULT στις 9 Ιανουαρίου 2017.
Michaela Franke / Mara Mennella
02/2017

[2]ΕΕ C 377 E της 7.12.2012, σ. 142. Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2013)0368.
[3]P8_TA(2016)0486.
[4]ΕΕ C 377 E της 7.12.2012, σ. 135.
[5]P8_TA(2016)0005.

http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=P7_TA(2013)0368
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=P8_TA(2016)0005
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