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KULTŪRA

Europos Sąjungos veikla kultūros srityje papildo valstybių narių kultūros politiką įvairiose
srityse: tai ir Europos kultūros paveldo apsauga, ir įvairių šalių kultūros institucijų
bendradarbiavimas, ir kūrėjų judumo skatinimas. Kultūros sektoriui taikomos ir tos Sutarčių
nuostatos, kurios nėra akivaizdžiai susijusios su kultūra.

TEISINIS PAGRINDAS

Lisabonos sutartyje kultūrai suteikta didelė svarba: Europos Sąjungos sutarties (ES sutarties)
preambulėje aiškiai nurodoma, kad įkvėpimo semiamasi „iš Europos kultūrinio, religinio ir
humanistinio paveldo“. Kaip pažymima Sutartyje, vienas iš esminių ES tikslų – gerbti „turtingą
savo kultūros ir kalbų įvairovę“ bei užtikrinti, „kad Europos kultūros paveldas būtų saugomas
ir turtinamas“ (ES sutarties 3 straipsnis). Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) 6
straipsnyje teigiama, kad ES kompetencijai kultūros srityje priklauso „remti, koordinuoti ar
papildyti valstybių narių veiksmus“.
167 straipsnyje ES veiksmai kultūros srityje nusakomi plačiau: ES turi prisidėti prie valstybių
narių kultūrų klestėjimo, gerbdama jų nacionalinę ir regioninę įvairovę ir kartu iškeldama
bendrą kultūros paveldą. Sąjunga turėtų veikti siekdama skatinti valstybes nares bendradarbiauti
bei paremti ir papildyti jų veiklą gerinant Europos tautų kultūros ir istorijos pažinimą
ir jį populiarinant, išsaugant ir apsaugant europinės reikšmės kultūros paveldą, skatinant
nekomercinius kultūrinius mainus bei meninę ir literatūrinę kūrybą, įskaitant audiovizualinę
sritį. Be to, Sąjunga ir valstybės narės gali skatinti bendradarbiavimą su trečiosiomis valstybėmis
ir kompetentingomis tarptautinėmis organizacijomis. Imantis veiksmų pagal Sutarties nuostatas,
reikia gerbti Europos kultūras ir skatinti jų įvairovę.
Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 13 straipsnyje pažymima, kad „menai ir
moksliniai tyrimai neturi būti varžomi“. Šios chartijos 22 straipsnyje nurodytas reikalavimas,
kad ES gerbtų „kultūrų, religijų ir kalbų įvairovę“.

LAIMĖJIMAI

A. Politikos naujovės
1. Europos kultūros darbotvarkė
Nuo 2007 m. Europos kultūros darbotvarkė sudarė ES veiksmų kultūros sektoriuje strateginį
pagrindą. Ji grindžiama trijų strateginių tikslų skatinimu: 1) kultūrų įvairovės ir kultūrų dialogo,
2) kultūros, kaip kūrybiškumo varomosios jėgos, ir 3) kultūros, kaip esminio tarptautinių
santykių komponento. Pagrindiniai darbotvarkės metodai yra dialogas su kultūros sektoriaus
suinteresuotaisiais subjektais ir atvirasis koordinavimo metodas. 2015–2018 m. darbo plane
kultūros srityje dar labiau sukonkretinama darbotvarkė ir nustatomi keturi prioritetai: 1)
prieinama ir įtrauki kultūra, 2) kultūros paveldas, 3) kultūros ir kūrybos sektoriai – kūrybinė
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ekonomika ir inovacijos – ir 4) kultūros įvairovės skatinimas. Šiems prioritetams įgyvendinti
nustatyta 20 konkrečių veiksmų.
2016 m. viduryje Komisijos ir Sąjungos vyriausiojo įgaliotinio užsienio reikalams ir saugumo
politikai pristatyto Komisijos komunikato „ES tarptautinių kultūrinių ryšių strategijos kūrimas“
tikslas – skatinti ES ir jos šalių partnerių bendradarbiavimą kultūros srityje ir pasaulinę tvarką,
grindžiamą taika, teisinės valstybės principais, saviraiškos laisve, tarpusavio supratimu ir
pagrindinių vertybių pagarba.
Kultūrų dialogas yra nuolatinis ES prioritetas. Įsigaliojus Lisabonos sutarčiai, šis aspektas
tapo dar svarbesnis. Konkrečioje kultūros politikos srityje didžiausias dėmesys skiriamas
iniciatyvoms, pvz., dėl romų kultūros, tarpkultūrinių miestų ar dialogo įtraukiant platformą
„Kultūrų Europa“. Iš kitų ES politikos sričių, kuriomis skatinamas kultūrų dialogas, galima
paminėti susijusias su audiovizualiniu sektoriumi, daugiakalbyste, jaunimu, moksliniais
tyrimais, integracija ir išorės santykiais – ir tai tik keletas jų.
B. Veiksmų programos ir antrinės teisės aktai
1. „Kūrybiška Europa“ – ES kultūros programa 2014–2020 m.
Šiuo programavimo laikotarpiu programai „Kūrybiška Europa“ (2014–2020 m.) numatytas
1,46 mlrd. EUR dydžio biudžetas (9 proc. didesnis nei ankstesniu programavimo laikotarpiu).
Ši programa apima ankstesnes Sąjungos programas: programas MEDIA (1991–2013 m.),
programą „MEDIA Mundus“ (2011–2013 m.) ir „Kultūros“ programas (2000–2013 m.). Be to,
ji apima tarpsektorinę paprogramę, sudaromą: 1) Europos investicijų fondo valdomo finansinių
garantijų mechanizmo, kuriuo siekiama padėti smulkiesiems veiklos vykdytojams lengviau
gauti banko paskolą, ir 2) finansavimo, skiriamo tyrimams, analizėms ir duomenų rinkimo
gerinimui, kuriuo siekiama patobulinti mokslinių įrodymų bazę, reikalingą formuojant politiką.
Pagal „Kultūros“ paprogramę (paprogramė MEDIA aprašyta informacijos apie audiovizualinę
politiką suvestinėje) skiriamas finansavimas: 1) kultūros ir kūrybos sektoriuose veikiančių
organizacijų tarpvalstybinio bendradarbiavimo projektams, 2) Europos tinklams, kuriais
siekiama suteikti kultūros ir kūrybos sektorių darbuotojams specialius įgūdžius ir patirtį,
tarptautinio bendradarbiavimo galimybę ir naujas profesines galimybes, 3) Europos
platformoms, sudarančioms palankesnes sąlygas kūrėjų ir menininkų judumui ir matomumui,
kultūrinės ir meninės veiklos programavimui Europos mastu, auditorijos formavimui ir
matomumui, 4) literatūriniam kūrinių (rinkinių) vertimui ir jų propagavimui.
2. Europos kultūros sostinės
Europos kultūros sostinės – viena sėkmingiausiai įgyvendinamų ir geriausiai žinomų kultūros
iniciatyvų. Du dviejų skirtingų ES šalių miestai kasmet gauna Europos kultūros sostinės statusą.
Miestus atrenka nepriklausoma ekspertų grupė, remdamasi kultūros programa, kuriai turi būti
būdingas tvirtas Europos aspektas, kurią įgyvendinant turi dalyvauti įvairių amžių vietos žmonės
ir kuri turi prisidėti prie ilgalaikės miesto plėtros. Be to, bėgant metams Europos kultūros
sostinės projektas tapo išskirtine galimybe atgaivinti miestus, paskatinti jų kūrybiškumą ir
pagerinti jų įvaizdį. Iki šiol Europos kultūros sostinėmis buvo paskelbta per 40 miestų. Miestų
atrankos procedūra pradedama likus maždaug šešeriems metams iki Europos kultūros sostinės
paskelbimo, nors valstybių narių, kurių miestai gali tapti kultūros sostinėmis, eilės tvarka
nustatoma dar anksčiau ir apima du etapus.
Taisyklės ir sąlygos Europos kultūros sostinės statusui gauti, kurios bus taikomos iki 2019 m.
imtinai, išdėstytos Europos Parlamento ir Tarybos 2006 m. sprendime Nr. 1622/2006/EB.
Taisyklės, kurios bus taikomos 2020–2033 m. laikotarpiu, šiuo metu yra persvarstomos.
Remiantis Sprendimu Nr. 445/2014/ES, galimybė dalyvauti Europos kultūros sostinių projekte



Faktų apie Europos Sąjungą suvestinės - 2017 3

išplečiama įtraukiant šalis kandidates ir potencialias šalis kandidates, jei iki kvietimo teikti
paraiškas paskelbimo dienos jos būna įsitraukusios į programos „Kūrybiška Europa“ veiklą.
2016 m. Komisija pasiūlė leisti dalyvauti ELPA ir EEE šalims. Dabar sprendimą dėl šio
pasiūlymo turės priimti Taryba ir Europos Parlamentas.
3. Europos paveldo ženklas
Iš pradžių (2005 m.) Europos paveldo ženklas atsirado kaip keleto valstybių narių
tarpvyriausybinė iniciatyva. Valstybių narių prašymu, 2010 m. Komisija pasiūlė, kad Europos
paveldo ženklas taptų oficialia ES iniciatyva. Ženklas buvo sukurtas Sprendimu Nr. 1194/2011/
ES. Visa apimantis šios iniciatyvos tikslas yra stiprinti kultūrų dialogą ir ES piliečių ryšio
su Sąjunga pojūtį. Kad šie tikslai būtų pasiekti, vietos atrenkamos atsižvelgiant į svarią jų
simbolinę vertę, vaidmenį, kurį jos yra atlikusios Europos ir Europos Sąjungos istorijos ir
kultūros kontekste, bei jų ryšį su demokratijos principais ir žmogaus teisėmis. Kol kas šis ženklas
buvo suteiktas 29 paveldo vietoms.
4. 2018-ieji – Europos kultūros paveldo metai
2016 m. rugpjūčio 30 d. Komisija pateikė pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai, kuriame
– atsižvelgiant ir į Tarybos, ir į Europos Parlamento raginimus – prašoma 2018-uosius paskelbti
Europos kultūros paveldo metais. Šiuo metu dėl pasiūlymo vyksta derybos. Šiais metais
siekiama atkreipti dėmesį į Europos kultūros paveldo vaidmenį puoselėjant istorinio bendrumo
ir bendros tapatybės jausmą.
5. Neteisėtas kultūros objektų perkėlimas
Vadovaujantis Direktyva 2014/60/ES (Direktyvos 93/7/EEB nauja redakcija), ES siekia
apsaugoti nacionalinį turtą ir jo apsaugą suderinti su laisvo prekių judėjimo principu. Joje
numatytas fizinis iš ES šalių teritorijos neteisėtai perkeltų kultūros objektų grąžinimas.
Direktyvoje apibrėžti bendradarbiavimo mechanizmai ir su grąžinimu susiję procesiniai
veiksmai objektą turinčio asmens atžvilgiu, siekiant užtikrinti kultūros objektų, kurie nuo
1993 m. sausio 1 d. iš vienos ES šalies teritorijos buvo neteisėtai perkelti į kitą, grąžinimą. Ji
apima visus kultūros objektus, kurie nacionalinės teisės aktais apibrėžiami kaip meninę, istorinę
ar archeologinę vertę turintis nacionalinis turtas.
6. Premijos
Įgyvendinant ES kultūros politiką remiamas premijų kultūros paveldo, architektūros, literatūros
ir muzikos srityse skyrimas. Šių ES premijų tikslas – atkreipti dėmesį į puikią Europos veiklos
šiuose sektoriuose kokybę ir jos sėkmę. Skiriant premijas atkreipiamas dėmesys į menininkus,
muzikantus, architektus, rašytojus, taip pat į kultūros paveldo sektoriaus darbuotojus ir jų darbą.
Taip parodoma turtinga Europos kultūros įvairovė, taip pat kultūrų dialogo ir tarpvalstybinės
kultūrinės veiklos Europoje ir už jos ribų svarba.

EUROPOS PARLAMENTO VAIDMUO

Europos Parlamentas, kaip viena iš teisėkūros institucijų, šiuo metu nagrinėja Komisijos
pasiūlymą išplėsti Europos kultūros sostinių iniciatyvą įtraukiant ELAP ir EEE šalis. Taip pat
deramasi su Taryba dėl Komisijos pasiūlymo 2018-uosius paskelbti Europos kultūros paveldo
metais. Tikimasi, kad sprendimas bus priimtas 2017 m. pirmoje pusėje. Ankstesnės kadencijos
laikotarpiu jis kartu su Taryba priėmė sprendimus dėl Europos paveldo ženklo ir neteisėtai iš
ES šalių teritorijos perkeltų kultūros objektų grąžinimo direktyvos.
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Parlamentas kultūros paveldo temą iškėlė savo 2015 m. rugsėjo 8 d. rezoliucijoje „Integruotas
požiūris į Europos kultūros paveldą“[1], kurioje jis pabrėžė, kad, nors pagrindinę kultūros
paveldo vertę ir toliau parodo jo kultūrinė svarba, jis atlieka vaidmenį ir skatinant augimą bei
darbo vietų kūrimą.
2012 m. ir 2013 m. Parlamentas dalyvavo derybose su Taryba dėl pagrindinės finansinės
paramos kultūros ir kūrybos sektoriams, programos „Kūrybiška Europa“. Derybų dėl DFP ir
metinių biudžeto procedūrų metu Parlamentas nuolat kovoja, kad programai būtų skirta daugiau
biudžeto lėšų. Kultūros ir švietimo komitetas 2017 m. sausio mėn. balsavo dėl programos
„Kūrybiška Europa“. Tikimasi, kad plenarinėje sesijoje dėl jos bus balsuojama 2017 m pirmoje
pusėje.
Įvairiausiose rezoliucijose Parlamentas ne kartą pažymėjo, kad nuolat domisi kultūros ir kūrybos
sektorių potencialu ir raida[2]. Kultūros ir kūrybos sektoriai ne tik išreiškia kultūrų įvairovę,
bet ir juose dirba 7,5 proc. ES darbo jėgos ir jų pridėtinės vertės dalis BVP siekia 509 mlrd.
eurų. Savo 2016 m. gruodžio 13 d. rezoliucijoje dėl nuoseklios ES kultūros ir kūrybos pramonės
politikos Parlamentas paragino laikytis strateginio požiūrio siekiant išlaisvinti kultūros ir
kūrybos sektorių potencialą[3]. Jis paprašė Komisijos priimti priemones dėl nuoseklios ES
politikos kultūros ir kūrybos sektorių srityje, parengti išsamią, nuoseklią ir ilgalaikę kultūros
ir kūrybos sektorių pramonės politikos sistemą. Turėtų būti priimtos keletas priemonių siekiant
pagerinti darbo sąlygas kultūros ir kūrybos sektoriuose, įtraukti kultūros ir kūrybos sektorius
į Jaunimo užimtumo iniciatyvą ir skirti finansavimą karjerai, verslumui ir mokymui šiame
sektoriuje plėtoti.
Parlamentas taip pat primygtinai ragino vadovautis strateginiu požiūriu į kultūros vaidmenį
išorės santykiuose. Savo parengiamuosiuose veiksmuose „Kultūra ES išorės santykių srityje“,
susijusiuose su 2013 m. ir 2014 m. biudžetu, jis atkreipė dėmesį į nemenką kultūros potencialą
ES plėtojant išorės santykius ir pabrėžė, kad Europos Sąjunga ir jos valstybės narės gerokai
laimėtų labiau racionalizavusios savo veiksmus kultūros diplomatijos srityje – tai buvo pakartota
ir jo 2011 m. rezoliucijoje dėl ES išorės veiksmų kultūrinių aspektų[4]. 2016 m. jis parengė
rezoliuciją dėl kultūrų dialogo[5]. Pirmasis keitimasis nuomonėmis dėl pranešimo atsakant į
Komisijos Tarptautinių kultūrinių santykių strategiją įvyko per bendrą CULT ir AFET komitetų
posėdį 2017 m. sausio 9 d.
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