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KULTURA

L-attività tal-Unjoni Ewropea fil-qasam tal-kultura ssaħħaħ il-politika kulturali tal-
Istati Membri f'oqsma differenti: pereżempju, il-ħarsien tal-wirt kulturali Ewropew, il-
kooperazzjoni bejn l-istituzzjonijiet kulturali ta' pajjiżi differenti, u l-promozzjoni tal-mobilità
fost dawk li jwettqu xogħol kreattiv. Is-settur kulturali jintlaqat ukoll mid-dispożizzjonijiet
tat-Trattati li ma jkoprux il-kultura b'mod espliċitu.

IL-BAŻI ĠURIDIKA

It-Trattat ta' Lisbona jagħti importanza akbar lill-kultura: il-preambolu tat-Trattat dwar l-
Unjoni Ewropea (TUE) jirreferi b'mod espliċitu għall-ispirazzjoni "mill-wirt kulturali, religjuż
u umanista tal-Ewropa". Wieħed mill-objettivi ewlenin tal-UE, kif speċifikat fit-Trattat, huwa li
"tirrispetta r-rikkezza tad-diversità kulturali u lingwistika tagħha u għandha tassigura li jitħares
u jkun żviluppat il-wirt kulturali Ewropew" (l-Artikolu 3 tat-TUE). L-Artikolu 6 tat-Trattat
dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea (TFUE) jiddikjara li l-kompetenzi tal-UE fil-qasam
tal-kultura huma "li tieħu azzjonijiet sabiex tagħti appoġġ, tikkoordina jew tissupplimenta l-
azzjonijiet tal-Istati Membri".
L-Artikolu 167 jipprovdi aktar dettalji dwar l-azzjoni tal-UE fil-qasam tal-kultura: L-Unjoni
għandha tikkontribwixxi għall-fjoritura tal-kulturi tal-Istati Membri, filwaqt li tirrispetta d-
diversità nazzjonali u reġjonali tagħhom u fl-istess ħin tagħti prominenza lill-wirt kulturali
komuni. L-azzjoni meħuda mill-Unjoni għandha tħeġġeġ il-kooperazzjoni bejn l-Istati Membri
u tappoġġa u tissupplimenta l-azzjoni tagħhom biex itejbu l-għarfien u t-tixrid tal-kultura u l-
istorja tal-popli Ewropej, filwaqt li jikkonservaw u jissalvagwardjaw il-wirt kulturali Ewropew
sinifikanti, irawmu l-iskambji kulturali li mhumiex ta' natura kummerċjali kif ukoll il-ħolqien
artistiku u letterarju, fosthom dak fis-settur awdjoviżiv. L-Unjoni u l-Istati Membri jistgħu wkoll
irawmu l-kooperazzjoni ma' pajjiżi terzi u mal-organizzazzjonijiet internazzjonali kompetenti.
Meta tittieħed azzjoni skont dispożizzjonijiet oħra tat-Trattat, għandhom jiġu kkunsidrati r-
rispett u l-promozzjoni tad-diversità tal-kulturi Ewropej.
L-Artikolu 13 tal-Karta dwar id-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea jistipula li "l-arti
u r-riċerka xjentifika huma liberi". L-Artikolu 22 tal-istess Karta jistipula r-rekwiżit li "l-UE
għandha tirrispetta d-diversità kulturali, reliġjuża u lingwistika".

IL-KISBIET

A. L-evoluzzjoni tal-politika
1. L-Aġenda Ewropea għall-Kultura
Mill-2007 'l hawn, l-Aġenda Ewropea għall-Kultura serviet ta' qafas strateġiku għall-azzjoni
tal-UE fis-settur kulturali. Hija bbażata fuq il-promozzjoni ta' tliet objettivi strateġiċi: (1) id-
diversità kulturali u d-djalogu interkulturali; (2) il-kultura bħala katalizzatur għall-kreattività;
u (3) il-kultura bħala komponent ewlieni tar-relazzjonijiet internazzjonali. Il-metodi ewlenin
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tal-Aġenda huma d-djalogu mal-partijiet ikkonċernati tas-settur kulturali u l-metodu miftuħ ta'
koordinament. Il-Pjan ta' Ħidma għall-Kultura 2015-2018 ikompli jikkonkretizza l-aġenda u
jistabbilixxi erba' prijoritajiet: (1) kultura aċċessibbli u inklużiva; (2) il-wirt kulturali; (3) is-
settur kulturali u s-settur kreattiv: l-ekonomija kreattiva u l-innovazzjoni; u (4) il-promozzjoni
tad-diversità kulturali; Il-prijoritajiet huma implementati f'20 azzjoni konkreta.
Il-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni intitolata "L-Istrateġija għal Relazzjonijiet Kulturali
Internazzjonali", ippreżentata mill-Kummissjoni u r-Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-
Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà f'nofs l-2016, għandha l-għan li tħeġġeġ il-
kooperazzjoni kulturali bejn l-UE u l-pajjiżi sħab tagħha, kif ukoll il-promozzjoni ta' ordni
globali bbażat fuq il-paċi, l-istat tad-dritt, il-libertà tal-espressjoni, il-fehim reċiproku u r-rispett
għall-valuri fundamentali.
Id-djalogu interkulturali huwa prijorità kostanti tal-UE. Bid-dħul fis-seħħ tat-Trattat ta' Lisbona,
din id-dimensjoni saret aktar sinifikanti. Fil-qasam speċifiku tal-politika kulturali, inizjattivi
bħal dawk dwar il-kultura tar-Roma, il-bliet interkulturali, u d-djalogu mal-Pjattaforma dwar
Ewropa Interkulturali huma fiċ-ċentru tal-attenzjoni. Politiki oħrajn tal-UE li jippromwovu d-
djalogu interkulturali jinkludu, biex insemmu xi wħud, dawk relatati mas-settur awdjoviżiv, il-
multilingwiżmu, iż-żgħażagħ, ir-riċerka, l-integrazzjoni u r-relazzjonijiet esterni.
B. Il-programmi ta' azzjoni u l-leġiżlazzjoni sekondarja
1. Ewropa Kreattiva – il-programm kulturali tal-UE għall-2014-2020
Il-programm Ewropa Kreattiva (2014-2020) għandu baġit ta' EUR 1.46 biljun għall-perijodu
ta' programmazzjoni (9 % ogħla mil-livell preċedenti). Dan ilaqqa' fih il-programmi tal-Unjoni
preċedenti: il-programmi MEDIA (1991-2013), il-programm MEDIA Mundus (2011-2013),
u l-programmi tal-Kultura (2000-2013). Huwa jinkludi wkoll sottoprogramm transettorjali li
jikkonsisti minn (1) garanzija finanzjarja, immexxija mill-Fond Ewropew għall-Investiment,
biex l-operaturi ż-żgħar isibuha aktar faċli biex ikollhom aċċess għal self mill-bank, u (2)
finanzjament għas-sostenn tal-istudji, l-analiżi u l-ġbir aħjar ta' data bil-għan li titjieb il-bażi ta'
evidenza għat-tfassil tal-politika.
Fl-ambitu tas-sottoprogramm tiegħu CULTURE (għal tagħrif dwar is-sottoprogramm MEDIA,
jekk jogħġbok ara l-iskeda informattiva dwar il-politika awdjoviżiva), hemm finanzjament
disponibbli għal (1) proġetti ta' kooperazzjoni transnazzjonali bejn l-organizzazzjonijiet attivi
fis-settur kulturali u s-settur kreattiv; (2) netwerks Ewropej li għandhom l-għan li jipprovdu
ħiliet u esperjenza speċifiċi, kooperazzjoni internazzjonali u opportunitajiet professjonali ġodda
lill-ħaddiema fis-settur kulturali u s-settur kreattiv; (3) pjattaformi Ewropej li jiffaċilitaw il-
mobilità u l-visibilità tal-kreaturi u l-artisti, l-ipprogrammar fil-livell Ewropew ta' attivitajiet
kulturali u artistiċi u l-iżvilupp tal-pubbliku u l-viżibilità; (4) it-traduzzjoni letterarja ta' (katalogi
ta') xogħlijiet u l-promozzjoni tagħhom.
2. Il-Bliet Kapitali Ewropej tal-Kultura
Il-Bliet Kapitali Ewropej tal-Kultura hija waħda mill-aktar inizjattivi kulturali li kellhom suċċess
u waħda mill-aktar inizjattivi magħrufa tal-UE. Żewġt ibliet — f'żewġ pajjiżi differenti tal-UE
— kull sena jingħataw status ta' Belt Kapitali Ewropea tal-Kultura. Il-bliet huma magħżula minn
grupp ta' esperti indipendenti abbażi ta' programm kulturali li jrid ikollu dimensjoni Ewropea
b'saħħitha, jinvolvi l-popolazzjoni lokali ta' kull età u jikkontribwixxi għall-iżvilupp fit-tul tal-
belt. Matul is-snin, il-Bliet Kapitali Ewropej tal-Kultura saru wkoll opportunità unika biex
tingħata ħajja ġdida lill-bliet, tingħata spinta lill-kreattività tagħhom u jittejjeb il-mod kif jidhru.
S'issa, it-titlu ta' "Belt Kapitali Ewropea tal-Kultura" ġie assenjat lil aktar minn 40 belt. Il-
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proċedura biex tingħażel belt tibda madwar sitt snin qabel, għalkemm l-ordni tal-Istati Membri
intitolati biex jospitaw l-avveniment hija stabbilita qabel u hija organizzata f'żewġ stadji.
Ir-regoli u l-kundizzjonijiet biex belt iżżomm it-titlu, sal-2019 (inkluża s-sena 2019), huma
stabbiliti fid-Deċiżjoni 1622/2006/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill.
Attwalment jinsabu taħt reviżjoni ir-regoli għall-perjodu bejn l-2020 u l-2033. Id-
Deċiżjoni 445/2014/UE estendiet il-possibilità ta' parteċipazzjoni fl-inizjattiva "Bliet Kapitali
Ewropej tal-Kultura" għal pajjiżi kandidati u pajjiżi kandidati potenzjali, dment li dawn
jieħdu sehem fil-programm Ewropa Kreattiva sad-data tal-pubblikazzjoni tas-sejħa għall-
applikazzjonijiet. Fl-2016, il-Kummissjoni pproponiet li tiftaħ l-inizjattiva għall-pajjiżi taż-
ŻEE-EFTA. Id-deċiżjoni dwar din il-proposta issa qiegħda f'idejn il-Kunsill u l-Parlament
Ewropew.
3. Iċ-Ċertifikat tal-Patrimonju Ewropew
Iċ-Ċertifikat tal-Patrimonju Ewropew għall-bidu nħoloq bħala inizjattiva intergovernattiva bejn
diversi Stati Membri fl-2005. Fuq talba tal-Istati Membri, fl-2010 l-Kummissjoni ipproponiet li
ċ-Ċertifikat tal-Patrimonju Ewropew formalment isir inizjattiva tal-UE. Iċ-ċertifikat ġie stabbilit
mid-Deċiżjoni 1194/2011/UE. L-għan ewlieni tiegħu huwa li jsaħħaħ id-djalogu interkulturali
u s-sens ta' appartenenza taċ-ċittadini Ewropej għall-Unjoni. Sabiex jintlaħqu dawn l-għanijiet,
is-siti jingħażlu għall-valur simboliku kbir tagħhom, ir-rwol li qdew fl-istorja u l-kultura tal-
Ewropa u tal-Unjoni Ewropea, u r-rabta tagħhom mal-prinċipji demokratiċi u d-drittijiet tal-
bniedem. S'issa ġew nominati 29 sit.
4. Is-Sena Ewropea tal-Wirt Kulturali (2018)
Fit-30 ta' Awwissu 2016, il-Kummissjoni ressqet proposta lill-Parlament u lill-Kunsill fejn
talbet biex l-2018 tingħażel bħala s-Sena Ewropea tal-Wirt Kulturali, bi tweġiba għat-talbiet
kemm mill-Kunsill kif ukoll mill-Parlament. Il-proposta attwalment qed tiġi negozjata. Is-Sena
għandha l-għan li tenfasizza r-rwol tal-wirt kulturali Ewropew fit-trawwim ta' sens kondiviż tal-
istorja u l-identità Ewropea.
5. It-tneħħija illegali ta' oġġetti kulturali
Permezz tad-Direttiva 2014/60/UE, li hija riformulazzjoni tad-Direttiva 93/7/KEE, l-UE
għandha l-għan li tipproteġi t-teżori nazzjonali u tirrikonċilja l-protezzjoni tagħhom mal-
prinċipju tal-moviment liberu tal-merkanzija. Hija tipprevedi r-ritorn fiżiku tal-oġġetti kulturali
li tneħħew illegalment mit-territorji tal-pajjiżi tal-UE.
Id-Direttiva tistabbilixxi mekkaniżmi ta' kooperazzjoni u proċedimenti ta' ritorn kontra l-
pussessur bil-għan li jiġi żgurat ir-ritorn ta' oġġett kulturali li tneħħa illegalment mit-territorju ta'
pajjiż partikolari tal-UE għat-territorju ta' pajjiż ieħor tal-UE fl-1 ta' Jannar 1993 jew wara. Hija
tkopri l-oġġetti kulturali kollha identifikati bħala "teżori nazzjonali ta' valur artistiku, storiku
jew arkeoloġiku" taħt il-leġiżlazzjoni nazzjonali.
6. Il-premjijiet
Il-politika kulturali tal-UE tappoġġa l-għoti ta' premijiet fl-oqsma tal-wirt kulturali, l-arkitettura,
il-letteratura u l-mużika. L-għan ta' dawn il-premjijiet tal-UE huwa li jiġu enfasizzati l-kwalità
eċċellenti u s-suċċess tal-attivitajiet Ewropej f'dawn is-setturi. Il-premijiet jiffukaw fuq artisti,
mużiċisti, arkitetti, kittieba u dawk li jaħdmu fil-qasam tal-wirt kulturali u fuq ix-xogħlijiet
tagħhom. B'dan il-mod, huma jesponu d-diversità kulturali rikka tal-Ewropa u l-importanza tad-
djalogu interkulturali u l-attivitajiet kulturali transfruntiera fl-Ewropa u lil hinn minnha.
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IR-RWOL TAL-PARLAMENT EWROPEW

Fir-rwol tiegħu bħala kolegiżlatur, il-Parlament Ewropew attwalment qed jeżamina l-proposta
tal-Kummissjoni biex l-inizjattiva tal-Bliet Kapitali Ewropej tal-Kultura tinfetaħ għall-pajjiżi
tal-EFTA u taż-ŻEE. Huwa qed jinnegozja wkoll mal-Kunsill dwar il-proposta tal-Kummissjoni
sabiex l-2018 tkun is-Sena Ewropea tal-Wirt Kulturali, u huwa mistenni li tittieħed deċiżjoni fl-
ewwel nofs tal-2017. Fil-leġiżlatura preċedenti huwa fassal, flimkien mal-Kunsill, iċ-Ċertifikat
tal-Patrimonju Ewropew u d-Direttiva dwar ir-ritorn ta' oġġetti kulturali mneħħija mit-territorju
ta' Stat Membru.
Il-Parlament qajjem is-suġġett tal-wirt kulturali fir-riżoluzzjoni tiegħu tat-8 ta' Settembru 2015
bit-titolu "Lejn approċċ integrat għall-wirt kulturali għall-Ewropa"[1], u saħaq li filwaqt li l-valur
ewlieni tal-wirt kulturali jibqa' l-importanza kulturali tiegħu, huwa għandu wkoll rwol ewlieni
fit-tkabbir u l-impjiegi.
Fl-2012 u fl-2013, il-Parlament innegozja mal-Kunsill dwar l-appoġġ finanzjarju ewlieni
għas-settur kulturali u s-settur kreattiv, il-programm Ewropa Kreattiva. Kemm matul in-
negozjati dwar l-QFP, kif ukoll matul il-proċeduri baġitarji annwali, il-Parlament b'mod
konsistenti jiġġieled għal aktar allokazzjonijiet baġitarji għall-programm. Fil-Kumitat CULT
saret votazzjoni dwar rapport ta' implimentazzjoni dwar il-programm Ewropa Kreattiva u
mistennija ssir votazzjoni dwaru fil-plenarja fl-ewwel nofs tal-2017.
Il-Parlament esprima interess li ilu żmien twil iħaddan fil-potenzjal u l-iżvilupp tal-industriji
kulturali u kreattivi f'diversi riżoluzzjonijiet[2]. L-industriji kulturali u kreattivi mhux biss huma
l-espressjoni tad-diversità kulturali, iżda jimpjegaw ukoll 7.5 % tal-forza tax-xogħol tal-UE,
u b'hekk joħolqu madwar EUR 509 biljun f'valur miżjud lill-PDG. Fir-riżoluzzjoni tiegħu
tat-13 ta' Diċembru 2016 dwar politika koerenti tal-UE għall-industriji kulturali u kreattivi,
il-Parlament appella għal approċċ strateġiku li jisfrutta l-potenzjal tal-industriji kulturali u
kreattivi[3]. Huwa talab lill-Kummissjoni tadotta miżuri dwar politika koerenti tal-UE għall-
industriji kulturali u kreattivi, bil-għan li tiżviluppa qafas ta' politika komprensiv, koerenti
u dejjiemi għas-settur kulturali u kreattiv. Għandhom jiġu adottati diversi miżuri bil-għan
li jittejbu l-kundizzjonijiet tax-xogħol fis-settur kulturali u kreattiv, l-industriji kulturali u
kreattivi jiġu inklużi fl-Inizjattiva favur l-Impjieg taż-Żgħażagħ u jiġu pprovduti fondi għall-
faċilitazzjoni tal-karrieri, l-intraprenditorija u t-taħriġ f'dan is-settur.
Il-Parlament insista wkoll li jkun hemm approċċ strateġiku għar-rwol tal-kultura fir-
relazzjonijiet esterni. Fl-Azzjoni Preparatorja tiegħu fil-baġits tal-2013 u l-2014 dwar il-
kultura fir-relazzjonijiet esterni tal-UE huwa enfasizza l-potenzjal konsiderevoli tal-kultura
fir-relazzjonijiet esterni tal-Ewropa u ssottolinja li l-Unjoni Ewropea u l-Istati Membri
għandhom jibbenefikaw bil-kbir billi jissimplifikaw aħjar id-diplomazija kulturali tagħhom,
u r-riżoluzzjoni tiegħu tat-12 ta' Mejju 2011 dwar id-dimensjonijiet kulturali tal-azzjonijiet
esterni tal-UE[4] ġibdet lejn l-istess direzzjoni. Fl-2016 huwa fassal riżoluzzjoni dwar id-djalogu
interkulturali[5]. L-ewwel skambju ta' opinjonijiet għal rapport b'rispons għal "L-Istrateġija għal
Relazzjonijiet Kulturali Internazzjonali" tal-Kummissjoni sar f'laqgħa konġunta tal-Kumitati
AFET u CULT fid-9 ta' Jannar 2017.
Michaela Franke / Mara Mennella

[1]P8_TA(2015)0293.
[2]ĠU C 377 E, 7.12.2012, p. 142; Testi adottati, P7_TA(2013)0368;
[3]P8_TA(2016)0486.
[4]ĠU C 377 E, 7.12.2012, p. 135.
[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
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