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KULTÚRA

Az Európai Unió által a kultúra területén folytatott tevékenységek számos területen
kiegészítik a tagállamok kulturális politikáját. Ide tartozik például az európai kulturális
örökség védelme, a különböző országok kulturális intézményei közötti együttműködés,
valamint a művészek mobilitása. A kulturális ágazatra a szerződések olyan rendelkezései is
kihatnak, amelyek nem kifejezetten a kultúrát érintik.

JOGALAP

A Lisszaboni Szerződés nagy jelentőséget tulajdonít a kultúrának: az EUSZ preambuluma
kifejezetten említi a következőt: „ösztönzést merítve Európa kulturális, vallási és humanista
örökségéből”. Az EU egyik fő célja – amint az a szerződésben is szerepel –, hogy tiszteletben
tartsa „saját kulturális és nyelvi sokféleségét, továbbá [biztosítsa] Európa kulturális örökségének
megőrzését és további gyarapítását” (az EUSZ 3. cikke). Az Európai Unió működéséről szóló
szerződés (EUMSZ) 6. cikke kimondja, hogy az Unió hatáskörrel rendelkezik „a tagállamok
intézkedéseit támogató, összehangoló vagy kiegészítő intézkedések végrehajtására”.
Az EUMSZ 167. cikke tovább részletezi az uniós fellépéseket a kultúra területén: az EU
hozzájárul a tagállamok kultúrájának virágzásához, tiszteletben tartva nemzeti és regionális
sokféleségüket, ugyanakkor előtérbe helyezve a közös kulturális örökséget. Az uniós
fellépésnek bátorítania kell a tagállamok közötti együttműködést és támogatnia kell, valamint
ki kell egészítenie a tagállamok által az európai népek kultúrájának és történelmének jobb
megismerése és terjesztése érdekében folytatott tevékenységeket, megőrizve és védve az
európai jelentőségű kulturális örökséget, előmozdítva a nem kereskedelmi célú kulturális
cseréket és a művészeti és irodalmi alkotást, ideértve az audiovizuális ágazatot. Az Unió és a
tagállamok támogathatják a harmadik országokkal és az illetékes nemzetközi szervezetekkel
folytatott együttműködést. A szerződés rendelkezései szerinti fellépések során tiszteletben kell
tartani és elő kell mozdítani az európai kultúrák sokszínűségét.
Az Európai Unió Alapjogi Chartájának 13. cikke kimondja, hogy „a művészet és a tudományos
kutatás szabad”. A Charta 22. cikke pedig megállapítja, hogy „az Unió tiszteletben tartja a
kulturális, vallási és nyelvi sokféleséget”.

EREDMÉNYEK

A. Szakpolitikai fejlemények
1. Európai kulturális menetrend
Az Európai kulturális menetrend 2007 óta a kulturális ágazatot érintő uniós fellépések stratégiai
kerete. Három stratégiai cél támogatásán alapul: (1) a kulturális sokszínűség és a kultúrák
közötti párbeszéd; (2) a kultúra mint a kreativitás katalizátora; illetve (3) a kultúra mint a
nemzetközi kapcsolatok kulcsfontosságú eleme. A menetrend alapvető módszerei a kulturális
ágazat szereplőivel folytatott párbeszéd és a nyitott koordinációs módszer. A 2015 és 2018
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közötti időszakra szóló kulturális munkaterv még konkrétabbá teszi a menetrendet és négy
prioritást tűz ki: (1) hozzáférhető és befogadó kultúra; (2) kulturális örökség; (3) kulturális
és kreatív ágazatok: a kreatív gazdaság és az innováció; továbbá (4) a kulturális sokszínűség
előmozdítása. E prioritások 20 konkrét fellépés révén valósulnak meg.
A Bizottság és az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője által 2016 közepén
ismertetett „A nemzetközi kulturális kapcsolatokra vonatkozó uniós stratégia felé” című
bizottsági közlemény célja az EU és partnerországai közötti kulturális együttműködés
ösztönzése, valamint a békén, a jogállamiságon, a véleménynyilvánítás szabadságán, a
kölcsönös megértésen és az alapvető értékek tiszteletén alapuló világrend előmozdítása.
A kultúrák közötti párbeszéd az EU állandó prioritásainak egyike. A Lisszaboni Szerződés
hatálybalépésével e szempont még fontosabbá vált. A kulturális politika terén jelenleg
többek között a roma kultúrával, az interkulturális városokkal, illetve az Interkulturális
Európáért Platformmal folytatott párbeszéddel kapcsolatos kezdeményezések állnak a figyelem
középpontjában. A kultúrák közötti párbeszéd előmozdítására irányuló további uniós politikák
közé sorolhatók még az alábbi témákkal foglalkozók: audiovizuális ágazat, többnyelvűség,
ifjúság, kutatás, integráció és külkapcsolatok, csak hogy néhányat említsünk.
B. Cselekvési programok és másodlagos jog
1. Kreatív Európa – az EU 2014 és 2020 közötti időszakra szóló kulturális programja
A Kreatív Európa program (2014–2020) 1,46 milliárd eurós költségvetéssel rendelkezik a
programozási időszakra (ez 9%-kal meghaladja a korábbi költségvetést). Magába foglalja
a korábbi uniós programokat: a MEDIA programokat (1991–2013), a MEDIA Mundus
programokat (2011–2013) és a Kultúra programokat (2000–2013). Része még egy ágazatokon
átívelő alprogram, amely (1) az Európai Beruházási Alap által kezelt, a kisebb szereplők
bankhitelekhez való hozzáférését megkönnyítő pénzügyi garanciából; valamint (2) a
döntéshozatal bizonyítékokra épülő megalapozásának javítása érdekében a vizsgálatokat,
elemzéseket és a jobb adatgyűjtést támogató finanszírozásból áll.
KULTÚRA alprogramja keretében (a MEDIA alprogramról az audiovizuális politikát ismertető
tájékoztató nyújt információkat) pénzügyi támogatás áll rendelkezésre (1) a kulturális és kreatív
ágazatban tevékeny szervezetek közötti transznacionális együttműködési projektekre; (2) olyan
európai hálózatokra, amelyek célja, hogy a kulturális és kreatív ágazatban dolgozók egyedi
készségekre és tapasztalatokra tegyenek szert, hogy erősödjön a nemzetközi együttműködés
és új szakmai lehetőségek nyíljanak; (3) olyan európai platformokra, amelyek elősegítik az
alkotók és a művészek mobilitását és láthatóságát, a kulturális és művészeti tevékenységek
egész Európára kiterjedő tervezését, a közönségfejlesztést és a láthatóságot; (4) alkotások
(alkotáscsomagok) műfordítására és népszerűsítésére.
2. Európa Kulturális Fővárosai
Az Európa Kulturális Fővárosai program az EU legsikeresebb és legismertebb kezdeményezései
közé tartozik. Minden évben két város, amelyek két különböző uniós országban találhatók, kapja
meg az Európa Kulturális Fővárosa státuszt. A városokat független szakértői testület választja
ki olyan kulturális program alapján, amelynek erős európai dimenzióval kell rendelkeznie,
be kell vonnia a helyben élők minden korosztályát és hozzá kell járulnia a város hosszú
távú fejlődéséhez. Európa Kulturális Fővárosainak kijelölése az évek során egyben különleges
lehetőséget is biztosított a városok megújítására, kreativitásuk nagyobb fokú kibontakoztatására
és a róluk alkotott kép javítására. Eddig több mint 40 várost neveztek meg Európa Kulturális
Fővárosaként. A városok kiválasztási eljárása nagyjából hat évvel korábban veszi kezdetét,
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jóllehet a rendezvény házigazdai teendőire jogosult tagállamok sorrendjét már azt megelőzően
megállapítják, maga a szervezés pedig két fázisban valósul meg.
A cím viselésének 2019 végéig hatályos szabályait és feltételeit az 1622/2006/EK európai
parlamenti és tanácsi határozat tartalmazza.
A 2020 és 2033 közötti időszakra érvényes szabályok jelenleg felülvizsgálaton esnek át. A
445/2014/EU határozat a tagjelölt és a potenciális tagjelölt országokra is kiterjeszti a részvételi
lehetőséget, feltéve, hogy mire sor kerül a pályázatok kiírására, addigra már részt vesznek a
Kreatív Európa programban. 2016-ban a Bizottság javaslatot tett arra, hogy az AFTA/EGT
országok is pályázhassanak a címre. A javaslatról szóló döntés a Tanács és az Európai Parlament
előtt van.
3. Európai Örökség cím
Az Európai Örökség cím eredetileg több tagállam közötti kormányközi kezdeményezés volt
2005-ben. 2010-ben a tagállamok kérésére a Bizottság javasolta, hogy az Európai Örökség
cím váljon hivatalos uniós kezdeményezéssé. A címet az 1194/2011/EU határozat hozta létre.
Átfogó célja a kultúrák közötti párbeszéd és az európai polgárokban az Unióhoz való tartozás
érzésének erősítése. E célok elérése érdekében olyan helyszíneket választanak ki, amelyek nagy
szimbolikus értékkel bírnak, Európa és az Európai Unió történelmében és kultúrájában fontos
szerepet játszanak, és kapcsolódnak a demokratikus elvekhez és az emberi jogokhoz. Eddig 29
helyszínt választottak ki.
4. A kulturális örökség európai éve (2018)
A Bizottság 2016. augusztus 30-án a Tanács és a Parlament kérésére javaslatot nyújtott be a
Parlamenthez és a Tanácshoz, hogy 2018-at nyilvánítsák a kulturális örökség európai évének.
A javaslat megvitatása folyamatban van. Az év célja, hogy rámutasson az európai kulturális
örökségnek a közös történelmi tudat és identitás előmozdításában játszott szerepére.
5. A kulturális javak jogellenes kivitele
A 93/7/EGK irányelv átdolgozott változataként a 2014/60/EU irányelv célja a nemzeti
kincsek védelme, valamint védelmük összeegyeztetése az áruk szabad mozgásának elvével.
Az uniós országok területéről jogellenesen kivitt kulturális javak fizikai visszaszolgáltatásáról
rendelkezik.
Együttműködési mechanizmusokat és a tulajdonossal szembeni visszaszolgáltatási eljárásokat
határoz meg azon kulturális javak visszaszolgáltatásának biztosítása érdekében, amelyeket
1993. január 1-jén vagy azt követően jogellenesen kivittek valamely uniós ország területéről
valamely másik uniós ország területére. Hatálya a kulturális javak minden olyan típusára
kiterjed, amelyek a nemzeti jog meghatározása szerint „művészi, történelmi vagy régészeti
értékű nemzeti kincsek”.
6. Díjak
Az EU kulturális politikája támogatja díjak odaítélését a kulturális örökség, az építészet, az
irodalom és a zene területén. Az ilyen uniós díjak célja, hogy ráirányítsák a figyelmet az adott
területeken végzett európai tevékenységek kiváló minőségére és sikerére. E díjak művészeket,
zenészeket, építészeket, írókat és a kulturális örökség területén tevékenykedőket, illetve azok
munkásságát helyezik a figyelem középpontjába. Ezáltal pedig bemutatják Európa gazdag
kulturális sokféleségét, valamint a kultúrák közötti párbeszéd és a határokon átnyúló kulturális
tevékenységek fontosságát Európában és azon túl egyaránt.
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AZ EURÓPAI PARLAMENT SZEREPE

Az Európai Parlament társjogalkotóként jelenleg vizsgálja az Európa kulturális fővárosai
kezdeményezés EFTA és EGK országok előtti megnyitására vonatkozó bizottsági javaslatot.
Emellett a Tanáccsal jelenleg vitatja meg az arra vonatkozó bizottsági javaslatot, hogy 2018-
at nyilvánítsák a kulturális örökség európai évének, amelyről a határozat várhatóan 2017 első
felében születik meg. Az előző jogalkotási ciklus során a Tanáccsal együtt dolgozta ki az Európai
Örökség címet és a valamely tagállam területéről kivitt kulturális javak visszaszolgáltatásáról
szóló irányelvet.
A Parlament „A kulturális örökség integrált európai megközelítése felé” című,
2015. szeptember 8-i állásfoglalásában[1] is a kulturális örökség kérdésével foglalkozott, és
hangsúlyozta, hogy míg a kulturális örökség legfőbb értéke továbbra is kulturális jelentősége,
ugyanakkor fontos szerepet játszik a növekedésben és a munkahelyteremtésben.
A Parlament 2012-ben és 2013-ban tárgyalásokat folytatott a Tanáccsal a kulturális és kreatív
ágazat fő pénzügyi támogatásáról, a Kreatív Európa programról. A többéves pénzügyi keretről
szóló tárgyalások és az éves költségvetési eljárások során a Parlament következetesen küzd
a programra elkülönített költségvetés növeléséért. A Kulturális és Oktatási Bizottság (CULT)
2017 januárjában szavazott a Kreatív Európa program végrehajtásáról szóló jelentésről, és a
plenáris ülés várhatóan 2017 első felében szavaz róla.
A Parlament több állásfoglalásban kifejezte, hogy hosszú ideje fontosnak tartja a kulturális
és kreatív iparágak kínálta lehetőségeket és az iparágak fejlesztését[2]. A kulturális és kreatív
iparágak nemcsak a kulturális sokszínűséget fejezik ki, hanem az uniós munkaerő 7,5%-
át foglalkoztatják, emellett megközelítőleg 509 milliárd EUR hozzáadott értéket teremtenek
a GDP-ben. A Parlament a kulturális és kreatív ágazatokra vonatkozó koherens uniós
szakpolitikáról szóló, 2016. december 13-i állásfoglalásában[3] stratégiai megközelítésre
szólított fel a bennük rejlő lehetőségek kibontakoztatása érdekében. Felkérte a Bizottságot,
hogy fogadjon el intézkedéseket a kulturális és a kreatív ágazatra vonatkozó koherens uniós
politika számára átfogó, egységes és hosszú távú iparági keretet kidolgozva a kulturális és a
kreatív ágazat tekintetében. Számos intézkedést kell elfogadni a kulturális és a kreatív ágazatbeli
munkakörülmények javítása érdekében, be kell vonni a kulturális és a kreatív ágazatot az
ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezésbe és alapokat kell létrehozni az ágazatbeli életpályák,
vállalkozások és képzések elősegítésére.
Emellett stratégiai megközelítést sürgetett a kultúra külkapcsolatokban játszott szerepére
vonatkozóan. A Parlament a 2013-as és 2014-es költségvetésben az EU külkapcsolataiban
a kultúrával kapcsolatos előkészítő fellépésben hangsúlyozta a kultúrában rejlő komoly
lehetőségeket Európa külkapcsolatai tekintetében, és kiemelte, hogy az Európai Unió és
tagállamai sokat nyerhetnek azzal, ha racionalizálják kulturális diplomáciájukat, továbbá az
EU külső fellépéseinek kulturális dimenzióiról szóló, 2011. május 12-i állásfoglalása[4] is
ebbe az irányba mutatott. A Parlament 2016-ban a kultúrák közötti párbeszédről készített
állásfoglalást[5]. 2017. január 9-én az AFET és a CULT bizottság együttes ülésén került sor
az első eszmecserére a Bizottság nemzetközi kulturális kapcsolatokra vonatkozó stratégiájára
adandó válaszként készülő jelentéssel kapcsolatban.

[1]P8_TA(2015)0293.
[2]HL C 377. E, 2012.12.7., 142. o. Elfogadott szövegek, P7_TA(2013)0368.
[3]P8_TA(2016)0486.
[4]HL C 377. E, 2012.12.7., 135. o.
[5]P8_TA(2016)0005.

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


Az Európai Unió ismertetése - 2017 5

Michaela Franke / Mara Mennella
02/2017


	Kultúra
	Jogalap
	Eredmények
	Az Európai Parlament szerepe


