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CULTUUR

De activiteiten van de Europese Unie op het vlak van cultuur zijn op verschillende gebieden
een aanvulling op het cultuurbeleid van de lidstaten. Hierbij kan worden gedacht aan
de bescherming van het Europees cultureel erfgoed, de samenwerking tussen culturele
instellingen uit verschillende landen en de bevordering van de mobiliteit van kunstenaars.
Daarnaast wordt de culturele sector beïnvloed door een aantal bepalingen van de Verdragen
die niet uitdrukkelijk betrekking hebben op cultuur.

RECHTSGROND

In het Verdrag van Lissabon wordt sterk de nadruk gelegd op het belang van cultuur. In de
preambule van het Verdrag betreffende de Europese Unie (VEU) staat namelijk: „Geïnspireerd
door de culturele, religieuze en humanistische tradities van Europa”. Een van de belangrijkste
doelstellingen, zoals vastgelegd in het Verdrag, is dat de Unie „haar rijke verscheidenheid van
cultuur en taal” eerbiedigt en toeziet op „de instandhouding en de ontwikkeling van het Europese
culturele erfgoed” (artikel 3 VEU). Volgens artikel 6 van het Verdrag betreffende de werking
van de Europese Unie (VWEU) is de Unie op het gebied van cultuur bevoegd „om het optreden
van de lidstaten te ondersteunen, te coördineren of aan te vullen”.
Artikel 167 biedt nadere bepalingen over het optreden van de Europese Unie op het gebied
van cultuur: „De Unie draagt bij tot de ontplooiing van de culturen van de lidstaten onder
eerbiediging van de nationale en regionale verscheidenheid van die culturen, maar tegelijk
ook de nadruk leggend op het gemeenschappelijk cultureel erfgoed”. Het optreden van de
Unie is erop gericht de samenwerking tussen de lidstaten aan te moedigen en hun activiteiten
aan te vullen met het oog op de verbetering van de kennis en verbreiding van de cultuur en
de geschiedenis van de Europese volkeren, instandhouding en bescherming van het cultureel
erfgoed van Europees belang, de bevordering van culturele uitwisselingen op niet-commerciële
basis en van scheppend werk op artistiek en literair gebied, mede in de audiovisuele sector.
De Unie en de lidstaten bevorderen ook de samenwerking met derde landen en bevoegde
internationale organisaties. Bij haar optreden uit hoofde van andere bepalingen van het Verdrag
houdt de Unie rekening met de eerbiediging en bevordering van de verscheidenheid van de
Europese culturen.
Artikel 13 van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie bepaalt dat de kunsten
en het wetenschappelijk onderzoek vrij zijn. Artikel 22 van datzelfde handvest bepaalt dat de
Unie de culturele, godsdienstige en taalkundige verscheidenheid eerbiedigt.
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RESULTATEN

A. Beleidsontwikkelingen
1. Europese agenda voor cultuur
Sinds 2007 vormt de Europese agenda voor cultuur het strategisch kader voor het optreden van
de Unie in de culturele sector. De agenda is gebaseerd op de bevordering van drie strategische
doelstellingen: 1) de culturele verscheidenheid en de interculturele dialoog; 2) cultuur als
katalysator voor creativiteit; en 3) cultuur als essentiële component van de internationale
betrekkingen. De tenuitvoerlegging van de agenda vindt hoofdzakelijk plaats op basis van
een dialoog met belanghebbenden uit de culturele sector en de open coördinatiemethode. Het
werkplan voor cultuur 2015-2018 vult de agenda verder in en stelt vier prioriteiten vast:
1) toegankelijke en inclusieve cultuur; 2) cultureel erfgoed; 3) de culturele en de creatieve sector:
creatieve economie en innovatie; en 4) bevordering van culturele diversiteit. De prioriteiten
worden vertaald in 20 concrete acties.
Middels de mededeling van de Commissie „Naar een EU-strategie voor internationale culturele
betrekkingen”, die de Commissie en de hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse
zaken en veiligheidsbeleid medio 2016 hebben gepresenteerd, wordt ernaar gestreefd de
culturele samenwerking tussen de Unie en haar partnerlanden te stimuleren en een wereldorde
te bevorderen die is gebaseerd op vrede, de rechtsstaat, vrijheid van meningsuiting, wederzijds
begrip en de eerbiediging van fundamentele waarden.
De interculturele dialoog is een voortdurende prioriteit van de Europese Unie. Met de
inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon werd deze dimensie zelfs nog belangrijker. Op
het specifieke vlak van het cultuurbeleid krijgen initiatieven zoals dat betreffende de Roma-
cultuur, interculturele steden en de dialoog met het platform voor intercultureel Europa de volle
aandacht. Andere EU-beleidsmaatregelen die de interculturele dialoog bevorderen, zijn onder
meer die maatregelen die betrekking hebben op de audiovisuele sector, meertaligheid, jeugd,
onderzoek, integratie en externe betrekkingen.
B. Actieprogramma's en afgeleide wetgeving
1. Creatief Europa — het cultuurprogramma van de EU voor de periode 2014-2020
Het programma Creatief Europa (2014-2020) heeft een begroting van 1,46 miljard EUR voor
de programmeringsperiode (9% hoger dan de vorige periode). In dit programma worden
diverse eerdere programma's van de Unie samengebracht: de Media-programma's (1991-2013),
het Media Mundus-programma (2011-2013) en de cultuurprogramma's (2000-2013). Het
omvat ook een sectoroverschrijdend subprogramma dat bestaat uit: 1) een financiële garantie
die beheerd wordt door het Europees Investeringsfonds, waardoor kleine marktdeelnemers
makkelijker toegang kunnen krijgen tot bankleningen; en 2) financiering ter ondersteuning van
onderzoeken, analyses en een betere gegevensverzameling met het oog op verbetering van de
wetenschappelijke basis voor de beleidsvorming.
Het subprogramma Cultuur (zie voor het subprogramma Media het informatieblad
over audiovisueel beleid) stelt financiering beschikbaar voor: 1) transnationale
samenwerkingsprojecten tussen organisaties die actief zijn in de culturele en creatieve sector;
2) Europese netwerken die ernaar streven beroepskrachten uit de culturele en creatieve sector
de mogelijkheid te bieden specifieke vaardigheden en ervaring op te doen, internationaal samen
te werken en nieuwe professionele kansen te krijgen; 3) Europese platforms die de mobiliteit en
zichtbaarheid bevorderen van creatieve professionals en kunstenaars, de programmering in heel
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Europa van culturele en artistieke activiteiten, verbreding van het publiek en vergroting van de
bekendheid; 4) vertalingen van (pakketten van) literaire werken en de promotie daarvan.
2. Culturele Hoofdsteden van Europa
De Culturele Hoofdsteden van Europa is een van de meest succesvolle en bekende culturele
initiatieven van de EU. Elk jaar worden twee steden in twee verschillende EU-landen verkozen
tot Culturele Hoofdstad van Europa. De steden worden geselecteerd door een onafhankelijke
jury van deskundigen, op basis van een cultureel programma dat een sterke Europese dimensie
moet hebben, waarbij inwoners van alle leeftijden moeten worden betrokken en dat op de
lange termijn moet bijdragen aan de ontwikkeling van de stad. In de loop der jaren zijn de
Culturele Hoofdsteden van Europa uitgegroeid tot een unieke gelegenheid voor stadsherstel, het
bevorderen van de creativiteit en het verbeteren van het imago van steden. Tot nu toe zijn meer
dan 40 steden uitgeroepen tot Culturele Hoofdstad van Europa. De procedure voor het selecteren
van een stad start ongeveer zes jaar voorafgaand aan het evenement en verloopt in twee fasen. De
volgorde van de lidstaten die het evenement mogen organiseren is echter al eerder vastgelegd.
De regels en voorwaarden voor aanwijzing als culturele hoofdstad tot en met het jaar 2019 zijn
vastgelegd in Besluit 1622/2006/EG van het Europees Parlement en de Raad.
De regels voor de periode 2020-2033 worden momenteel herzien Bij Besluit 445/2014/EU
wordt de mogelijkheid voor deelname aan de Culturele Hoofdsteden van Europa uitgebreid
naar kandidaat-lidstaten en potentiële kandidaat-lidstaten, op voorwaarde dat zij deelnemen
aan het programma Creatief Europa op het moment dat de oproep tot kandidaatstelling wordt
gepubliceerd. In 2016 stelde de Commissie voor het initiatief eveneens open te stellen voor
EVA/EER-landen. Het is nu aan de Raad en het Europees Parlement om een besluit te nemen
over dit voorstel.
3. Europees erfgoedlabel
Het Europees erfgoedlabel werd oorspronkelijk in 2005 door verschillende lidstaten in het leven
geroepen als intergouvernementeel initiatief. Op verzoek van de lidstaten stelde de Commissie
in 2010 voor om van het Europees erfgoedlabel formeel een EU-initiatief te maken. Het label
werd vervolgens ingevoerd bij Besluit 1194/2011/EU. De overkoepelende doelstelling is de
versterking van de interculturele dialoog en het gevoel bij Europese burgers dat zij deel uitmaken
van de Europese Unie. Om dit te bewerkstelligen, wordt er een selectie gemaakt van sites op
grond van hun symbolische waarde, de rol die zij hebben gespeeld in de Europese geschiedenis
en cultuur, en hun relevantie voor democratische principes en mensenrechten. Tot nu toe is het
label toegekend aan 29 sites.
4. Europees jaar van het cultureel erfgoed (2018)
Op 30 augustus 2016 diende de Commissie bij het Parlement en de Raad een voorstel in,
waarin zij opriep om het jaar 2018 uit te roepen tot het Europees jaar van het cultureel erfgoed,
naar aanleiding van verzoeken van zowel de Raad als het Parlement. Over dit voorstel wordt
momenteel onderhandeld. Het Europees jaar van het cultureel erfgoed zou beogen aandacht te
besteden aan de rol van het Europees erfgoed bij de bevordering van een gemeenschappelijk
besef van historie en identiteit.
5. Onrechtmatige verplaatsing van cultuurgoederen
Met Richtlijn 2014/60/EU, die een herschikking vormt van Richtlijn 93/7/EG, beoogt de EU
het nationaal bezit van cultuurgoederen te beschermen en deze bescherming te verenigen met
het beginsel van het vrije verkeer van goederen. Zij regelt de daadwerkelijke teruggave van
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cultuurgoederen die op onrechtmatige wijze buiten het grondgebied van een EU-lidstaat zijn
gebracht.
De richtlijn voorziet in samenwerkingsmechanismen en de instelling van vorderingen tegen de
bezitters tot teruggave van cultuurgoederen die op of na 1 januari 1993 op onrechtmatige wijze
zijn overgebracht van het grondgebied van een EU-lidstaat naar het grondgebied van een andere
lidstaat. De regeling heeft betrekking op alle cultuurgoederen die op grond van de nationale
wetgeving worden aangemerkt als „nationaal artistiek, historisch of archeologisch bezit”.
6. Prijzen
Het cultuurbeleid van de EU ondersteunt de toekenning van prijzen op het gebied van cultureel
erfgoed, architectuur, literatuur en muziek. Het doel van deze EU-prijzen is de uitstekende
kwaliteit en het succes van Europese activiteiten in deze sectoren te benadrukken. De prijzen
plaatsen de kunstenaars, muzikanten, architecten, schrijvers en werknemers in de culturele
erfgoedsector en hun werk in de schijnwerpers. Hiermee wordt de aandacht gevestigd op de
rijke culturele verscheidenheid van Europa en het belang van de interculturele dialoog en
grensoverschrijdende culturele activiteiten in Europa en elders.

ROL VAN HET EUROPEES PARLEMENT

Als medewetgever beoordeelt het Europees Parlement momenteel het voorstel van de
Commissie om de Culturele Hoofdsteden van Europa als initiatief open te stellen voor EVA-
en EER-landen. Het Parlement onderhandelt tevens met de Raad over het voorstel van
de Commissie om 2018 uit te roepen tot Europees jaar van het cultureel erfgoed en naar
verwachting zal in de eerste helft van 2017 een besluit worden genomen. Tijdens de vorige
zittingsperiode heeft het samen met de Raad gestalte gegeven aan het Europees erfgoedlabel en
de Richtlijn betreffende de teruggave van cultuurgoederen die op onrechtmatige wijze buiten
het grondgebied van een lidstaat zijn gebracht.
Het besteedde aandacht aan het culturele erfgoed in de resolutie „Naar een geïntegreerde
aanpak van cultureel erfgoed voor Europa”[1], waarbij het benadrukte dat het cultureel erfgoed
weliswaar zijn grootste waarde ontleent aan zijn culturele betekenis, maar dat het ook een
bijdrage kan leveren aan economische groei en werkgelegenheid.
In 2012 en 2013 onderhandelde het Parlement met de Raad over de belangrijkste
financiële steun aan de culturele en creatieve sector, het programma Creatief Europa.
Tijdens de onderhandelingen over het meerjarig financieel kader, alsook tijdens de jaarlijkse
begrotingsprocedures zet het Parlement zich voortdurend in voor uitbreiding van de
begrotingsmiddelen voor het programma. In 2017 is in de CULT-Commissie gestemd over een
uitvoeringsverslag inzake het programma Creatief Europa en naar verwachting zal het in de
eerste helft van 2017 in stemming worden gebracht in de plenaire vergadering.
Het Parlement heeft in verschillende resoluties voortdurend belangstelling getoond voor het
potentieel en de ontwikkeling van de culturele en creatieve industrieën[2]. Niet alleen geven
culturele en creatieve industrieën uitdrukking aan culturele diversiteit, zij bieden tevens werk
aan 7,5 % van alle werknemers in de EU en genereren ongeveer 509 miljard euro toegevoegde
waarde voor het bbp. In zijn resolutie van 13 december 2016 inzake over een samenhangend
EU-beleid voor de culturele en creatieve industrieën riep het Parlement op tot een strategische
benadering om het potentieel van de culturele en creatieve industrieën te benutten[3]. De

[1]P8_TA(2015)0293.
[2]PB C 377 E van 7.12.2012, blz. 142; Aangenomen teksten, P7_TA(2013)0368.
[3]P8_TA(2016)0486.

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
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Commissie werd hierin opgeroepen maatregelen vast te stellen inzake culturele en creatieve
industrieën, en een breed, coherent en duurzaam industriebeleidskader te ontwikkelen voor
de culturele en creatieve sector. Er moeten diverse maatregelen worden vastgesteld om de
arbeidsomstandigheden in de culturele en creatieve sector te verbeteren, om de culturele en
creatieve industrieën op te nemen in het jongerenwerkgelegenheidsinitiatief en om financiering
te verstrekken teneinde loopbanen en onderwijs in deze sector te faciliteren.
Het Parlement heeft ook aangedrongen op een strategische benadering van de rol van cultuur
in de externe betrekkingen. In de voorbereidende handeling voor de begroting van 2013 en
2014 „Cultuur in de externe betrekkingen van de EU” wees het op het aanzienlijke potentieel
van cultuur in de externe betrekkingen van de EU en benadrukte dat de Europese Unie en de
lidstaten veel baat zouden kunnen hebben bij een stroomlijning van de culturele diplomatie. De
resolutie van het Parlement van 12 mei 2011 over de culturele dimensies van het extern optreden
van de EU[4] wees in dezelfde richting. In 2016 stelde het Parlement een resolutie op over de
interculturele dialoog[5]. Tijdens een gezamenlijk vergadering van AFET en CULT op 9 januari
2017 vond een eerste gedachtewisseling plaats over een verslag in antwoord op de strategie voor
internationale culturele betrekkingen van de Commissie.
Michaela Franke / Mara Mennella
02/2017

[4]PB C 377 E van 7.12.2012, blz. 135.
[5]P8_TA(2016)0005.

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