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KULTŪRA

Eiropas Savienības rīcība kultūras jomā papildina dalībvalstu kultūras politiku dažādās
nozarēs, piemēram, tas attiecas uz Eiropas kultūras mantojuma aizsardzību, dažādu valstu
kultūras iestāžu sadarbību vai radošo darbinieku mobilitāti. Uz kultūras nozari attiecas arī to
līgumu noteikumi, kas nav tieši saistīti ar kultūras jomu.

JURIDISKAIS PAMATS

Lisabonas līgums kultūrai piešķir lielu nozīmi. Līguma par Eiropas Savienību (LES) preambulā
ir skaidri teikts: “iedvesmojoties no Eiropas kultūras, reliģijas un humānisma mantojuma”.
Viens no Līgumā minētajiem galvenajiem ES mērķiem paredz, ka ES “respektē savu bagātīgo
kultūru un valodu daudzveidību un (..) nodrošina Eiropas kultūras mantojuma aizsardzību
un sekmēšanu” (LES 3. pants). Līguma par Eiropas Savienības darbību 6. pantā teikts, ka
Savienības kompetencē kultūras jomā ir veikt darbības, lai atbalstītu, koordinētu vai papildinātu
dalībvalstu darbības.
LESD 167. pantā sniegta sīkāka informācija par ES rīcību kultūras jomā: ES ir jāveicina
dalībvalstu kultūru uzplaukums, respektējot to nacionālās un reģionālās atšķirības un pievēršot
uzmanību kopīgajam kultūras mantojumam. Savienības rīcībai ir jārosina dalībvalstu sadarbība
un jāatbalsta un jāpapildina to rīcība attiecībā uz zināšanu par Eiropas tautu kultūru un vēsturi
uzlabošanu un popularizēšanu, saglabājot un aizsargājot Eiropas nozīmes kultūras mantojumu
un veicinot nekomerciālās kultūras apmaiņu un darbību mākslā un literatūrā, arī audiovizuālā
jomā. Savienība un dalībvalstis var arī sekmēt sadarbību ar trešām valstīm un kompetentajām
starptautiskajām organizācijām. Rīcībā, ko īsteno saskaņā ar Līguma noteikumiem, ir jāciena
Eiropas kultūru daudzveidība, un šai rīcībai ir jābūt vērstai uz tās popularizēšanu.
ES Pamattiesību hartas 13. pantā minēts, ka “pētījumi humanitārajās un eksaktajās zinātnēs ir
brīvi”. Pamattiesību hartas 22. pantā teikts, ka “Savienība respektē kultūru, reliģiju un valodu
daudzveidību”.

SASNIEGUMI

A. Politikas izstrāde
1. Eiropas darba kārtība kultūrai
Kopš 2007. gada kultūras jomā īstenotās ES rīcības stratēģiskais satvars ir Eiropas darba
kārtība kultūrai. Tā ir balstīta uz trīs stratēģisko mērķu sasniegšanas veicināšanu: 1) kultūras
daudzveidības veicināšana un starpkultūru dialogs, 2) kultūra kā jaunrades katalizators,
3) kultūra kā ārējo attiecību būtisks elements. Darba kārtības pamata metodes ir dialogs ar
kultūras nozares dalībniekiem un atvērtā koordinācijas metode. Darba kārtība ir konkretizēta
Kultūras darba plānā 2015.–2018. gadam, kurā izvirzītas četras prioritātes: 1) pieejama un
iekļaujoša kultūra, 2) kultūras mantojums, 3) kultūras un radošās nozares: radoša ekonomika
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un inovācija, 4) kultūru daudzveidības veicināšana. Prioritātes tiek īstenotas ar 20 konkrētiem
pasākumiem.
Eiropas Komisijas paziņojuma “Starptautisko kultūras attiecību ES stratēģijas veidošana”, ar
ko Komisija un Augstā pārstāve ārlietās un drošības politikas jautājumos nāca klajā 2016. gada
vidū, mērķis ir ES un tās partnervalstu sadarbības rosināšana un uz mieru, tiesiskumu, vārda
brīvību, savstarpēju sapratni un pamatvērtību ievērošanu balstītas globālas kārtības veicināšana.
Starpkultūru dialogs Eiropas Savienībā ir pastāvīga prioritāte. Līdz ar Lisabonas līguma stāšanos
spēkā šī dimensija ir kļuvusi vēl nozīmīgāka. Īpašās kultūras politikas jomas uzmanības centrā
ir tādas iniciatīvas kā, piemēram, par romu kultūru, projekts “Pilsētas ar kultūru daudzveidību”
un dialogs ar platformu starpkultūru Eiropai. Kā dažus citus ES politikas virzienus starpkultūru
dialoga veicināšanai var minēt audiovizuālo nozari, daudzvalodību, jaunatni, pētniecību,
integrāciju un ārējās attiecības.
B. Rīcības programmas un sekundārie tiesību akti
1. Radošā Eiropa – ES kultūras programma 2014.–2020. gadam
Programmas “Radošā Eiropa” budžets šajā plānošanas periodā ir 1,46 miljardi euro (par 9 %
vairāk nekā iepriekšējā). Tajā apvienotas iepriekšējās Savienības programmas: MEDIA (1991.–
2013. gads), MEDIA Mundus (2011.–2013. gads) un “Kultūra” (2000.–2013. gads). Tajā ir arī
daudznozaru apakšprogramma, kuru veido: 1) finanšu garantija, ko pārvalda Eiropas Investīciju
fonds, lai atvieglotu mazo tirgus dalībnieku piekļuvi banku kredītiem, un 2) finansējums
pētījumu, analīžu un datu vākšanas uzlabošanas atbalstam, lai uzlabotu politikas veidošanas
faktu bāzi.
Apakšprogrammā CULTURE (informāciju par apakšprogrammu MEDIA sk. faktu lapā
par audiovizuālo politiku) ir paredzēts piešķirt finansējumu 1) organizāciju, kas darbojas
kultūras un radošajās nozarēs, starptautiskiem sadarbības projektiem; 2) Eiropas tīkliem, kuru
mērķis ir sniegt kultūras un radošajā nozarē strādājošajām personām specifiskas prasmes
un pieredzi, kā arī starptautiskās sadarbības un jaunas profesionālās iespējas; 3) Eiropas
platformām, kas veicina veidotāju un mākslinieku mobilitāti un atpazīstamību, Eiropas mēroga
kultūras un mākslinieciskās darbības plānošanu un auditorijas piesaistīšanu un atpazīstamību;
4) daiļliteratūras darbu (kopumu) tulkošanai un to popularizēšanai.
2. Eiropas kultūras galvaspilsētas (EKG)
Eiropas kultūras galvaspilsētas ir viena no Eiropas Savienības visveiksmīgākajām un vislabāk
zināmajām kultūras iniciatīvām. Par Eiropas kultūras galvaspilsētām katru gadu kļūst divas
pilsētas no divām dažādām ES valstīm. Pilsētas izraugās neatkarīga ekspertu grupa, pamatojoties
uz kultūras programmu, kurā jābūt spēcīgai Eiropas dimensijai, jānodrošina plaša visu vecumu
vietējo iedzīvotāju līdzdalība un jāveicina pilsētas ilgtermiņa attīstība. Gadu gaitā iniciatīva
“Eiropas kultūras galvaspilsētas” ir kļuvusi par unikālu iespēju atjaunot pilsētas, veicināt to
radošumu un uzlabot to tēlu. Līdz šim Eiropas kultūras galvaspilsētas statuss piešķirts vairāk
nekā 40 pilsētām. Pilsētas izvēles process notiek divos posmos un sākas apmēram sešus gadus
iepriekš, lai gan kārtība, kādā dalībvalstīm piešķir tiesības rīkot šo pasākumu, ir noteikta jau
pirms tam.
Šo tiesību iegūšanas noteikumi un nosacījumi laikposmam līdz 2019. gadam (ieskaitot) ir
paredzēti Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmumā 1622/2006/EK.
Noteikumi, kas reglamentēs šo tiesību iegūšanu 2020.–2033. gadā, pašlaik tiek pārskatīti.
Lēmums Nr. 445/2014/ES iespēju kļūt par Eiropas kultūras galvaspilsētu sniedz arī
kandidātvalstu un potenciālo kandidātvalstu pilsētām ar nosacījumu, ka šīs valstis brīdī, kad tiek
publicēts aicinājums iesniegt pieteikumus, piedalās programmā “Radošā Eiropa”. 2016. gadā
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Komisija ierosināja dot iespēju iniciatīvā piedalīties arī pilsētām no EBTA/EEZ dalībvalstīm,
Tagad par šo priekšlikumu ir jālemj Padomei un Eiropas Parlamentam.
3. Eiropas mantojuma zīme
Eiropas mantojuma zīmi sākotnēji ieviesa 2005. gadā kā vairāku dalībvalstu valdību iniciatīvu.
Pēc dalībvalstu lūguma Komisija 2010. gadā ierosināja oficiāli padarīt Eiropas mantojuma
zīmi par ES iniciatīvu. Zīmi izveidoja ar Lēmumu 1194/2011/ES. Tās virsmērķi ir stiprināt
starpkultūru dialogu un Eiropas iedzīvotāju piederības sajūtu Savienībai. Lai sasniegtu šos
mērķus, tiek izraudzīti objekti, kuriem ir liela simboliskā vērtība, ņemot vērā to lomu Eiropas
un Eiropas Savienības vēsturē un kultūrā un to saistību ar demokrātijas principiem un
cilvēktiesībām. Pašlaik šis statuss ir piešķirts 29 objektiem.
4. 2018. gads – Eiropas Kultūras mantojuma gads
2016. gada 30. augustā Komisija pēc Padomes un Parlamenta lūguma iesniedza priekšlikumu
Parlamentam un Padomei 2018. gadu pasludināt par Eiropas kultūras mantojuma gadu. Šis
priekšlikums šobrīd tiek apspriests. Šī pasākuma mērķis būtu izcelt Eiropas kultūras mantojuma
nozīmi kopīgas vēstures un identitātes izpratnes veidošanā.
5. Kultūras priekšmetu nelikumīga izvešana
Ar Direktīvu 2014/60/ES, kas ir pārstrādāta Direktīva 93/7/EEK, ES cenšas aizsargāt nacionālās
bagātības un rast kompromisu starp vajadzību tās aizsargāt un vajadzību ievērot preču brīvas
aprites principu. Tā paredz tādu kultūras priekšmetu atgriešanu, kuri ir nelikumīgi izvesti no ES
dalībvalstu teritorijas.
Tajā noteikti sadarbības mehānismi un pret kultūras priekšmeta valdītāju vēršamā atgriešanas
procedūra, kurai jāgarantē to kultūras priekšmetu atgriešana, kas ir nelikumīgi izvesti no vienas
ES dalībvalsts teritorijas uz citas ES dalībvalsts teritoriju 1993. gada 1. janvārī vai vēlāk. Tā
attiecas uz visiem kultūras priekšmetiem, kuri valsts tiesību aktos ir atzīti par “nacionālām
mākslas, vēstures vai arheoloģijas bagātībām”.
6. Balvas
ES kultūras politika atbalsta balvu piešķiršanu kultūras mantojuma jomā, arhitektūrā, literatūrā
un mūzikā. Šo ES balvu mērķis ir uzsvērt šajās nozarēs īstenoto Eiropas pasākumu izcilo
kvalitāti un panākumus. Piešķirot balvas, tiek īpaši izcelti mākslinieki, mūziķi, arhitekti,
rakstnieki un kultūras mantojuma jomā nodarbinātie, kā arī viņu darbs. Tādējādi tiek parādīta
Eiropas bagātīgā kultūras daudzveidība un starpkultūru dialoga nozīme, kā arī pārrobežu
kultūras pasākumu nozīme Eiropā un ārpus tās.

EIROPAS PARLAMENTA LOMA

Eiropas Parlaments kā viens no ES likumdevējiem pašlaik izskata Komisijas priekšlikumu ļaut
iniciatīvā “Eiropas kultūras galvaspilsētas” piedalīties arī EBTA un EEZ dalībvalstīm. Tas arī
pašlaik risina sarunas ar Padomi par Komisijas priekšlikumu 2018. gadu pasludināt par Eiropas
kultūras mantojuma gadu, un paredzams, ka 2017. gada pirmajā pusē tiks pieņemts lēmums.
Iepriekšējā sasaukumā tas kopā ar Padomi izveidoja Eiropas mantojuma zīmi un direktīvu par
no dalībvalsts teritorijas nelikumīgi izvestu kultūras priekšmetu atgriešanu.
Tas pievērsās kultūras mantojuma tematam rezolūcijā “Ceļā uz integrētu pieeju Eiropas kultūras
mantojumam”[1] un uzsvēra – lai gan kultūras mantojuma galvenā vērtība joprojām ir tā
kultūrvēsturiskā nozīme, tas var ietekmēt arī izaugsmi un darbvietas.

[1]P8_TA(2015)0293.

http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=P8_TA(2015)0293
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2012. un 2013. gadā Parlaments piedalījās sarunās ar Padomi par galveno finanšu atbalsta
avotu kultūras un radošajai nozarei – programmu “Radošā Eiropa”. Sarunās par daudzgadu
finanšu shēmu un ikgadējās budžeta procedūras ietvaros Parlaments pastāvīgi cīnās par šai
programmai atvēlēto budžeta līdzekļu palielināšanu. 2017. gada janvārī Kultūras un izglītības
(CULT) komiteja balsoja par Īstenošanas ziņojumu par programmu “Radošā Eiropa”, savukārt
balsojums plenārsēdē paredzēts 2017. gada pirmajā pusē.
Parlaments ir ilgstoši izrādījis interesi par kultūras un radošo nozaru potenciālu un attīstību,
pieņemot dažādas rezolūcijas[2]. Kultūras un radošās nozares ir ne tikai kultūru daudzveidības
izpausme, bet arī nodarbina 7,5 % ES darbaspēka, radot aptuveni EUR 509 miljardus
pievienotās vērtības IKP. 2016. gada 13. decembra rezolūcijā par ES kultūras un radošo nozaru
saskaņotu politiku Parlaments prasīja īstenot stratēģisku pieeju nolūkā atraisīt kultūras un
radošo nozaru potenciālu[3]. Tas aicināja Komisiju pieņemt pasākumus, ar kuriem kultūras un
radošajām nozarēs tiktu īstenota saskaņota ES politika un izstrādāts tām paredzēts visaptverošs,
saskaņots un uz ilgtermiņu orientēts nozares politikas satvars. Ir jāpieņem vairāki pasākumi, lai
uzlabotu kultūras un radošajās nozarēs strādājošo darba apstākļus, iekļautu kultūras un radošās
nozares Jaunatnes nodarbinātības iniciatīvā un piešķirtu līdzekļus karjeras iespēju veidošanai,
uzņēmējdarbībai un mācībām šajā nozarē.
Parlaments ir arī aicinājis īstenot stratēģisku pieeju attiecībā uz kultūras lomu ārējās attiecībās.
2013. un 2014. gada budžeta sagatavošanas pasākumā “Kultūra ES ārējās attiecībās” Eiropas
Parlaments izcēla kultūras ievērojamo potenciālu Eiropas ārējo attiecību veidošanā un uzsvēra,
ka Eiropas Savienība un tās dalībvalstis varētu gūt lielu labumu no kultūras diplomātijas labākas
saskaņošanas, un uz to pašu norādīja arī 2011. gada 12. maija rezolūcijā par kultūras nozīmi ES
ārējās darbībās[4]. 2016. gadā Parlaments pieņēma rezolūciju par starpkultūru dialogu[5]. Pirmā
viedokļu apmaiņa par ziņojumu par Komisijas Stratēģiju starptautiskajām kultūras attiecībām
notika Parlamenta Kultūras komitejas un Ārlietu komitejas kopīgā sanāksmē 2017. gada
9. janvārī.
Michaela Franke / Mara Mennella
02/2017

[2]OV C 377 E, 7.12.2012., 142. lpp. Pieņemtie teksti, P7_TA(2013)0368.
[3]P8_TA(2016)0486.
[4]OV C 377 E, 7.12.2012., 135. lpp.
[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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