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KULTURA

Działania Unii Europejskiej w zakresie kultury stanowią uzupełnienie polityki kulturalnej
państw członkowskich w różnych dziedzinach: na przykład w dziedzinie ochrony
europejskiego dziedzictwa kulturowego, współpracy z instytucjami kulturalnymi różnych
państw czy też wspierania mobilności twórców kultury. Na sektor kultury wpływają także
postanowienia traktatów nieobejmujące bezpośrednio kultury.

PODSTAWA PRAWNA

Traktat z Lizbony nadaje duże znaczenie kulturze: preambuła Traktatu o Unii Europejskiej
(TUE) wyraźnie odnosi się do inspirowania „kulturowym, religijnym i humanistycznym
dziedzictwem Europy”. W jednym z kluczowych celów określonych w Traktacie wskazuje
się, że UE „szanuje swoją bogatą różnorodność kulturową i językową oraz czuwa nad
ochroną i rozwojem dziedzictwa kulturowego Europy” (art. 3 TUE). Artykuł 6 Traktatu
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE) stanowi, że w dziedzinie kultury UE ma
kompetencje do „prowadzenia działań mających na celu wspieranie, koordynowanie lub
uzupełnianie działań państw członkowskich”.
W art. 167 przedstawiono dodatkowe informacje dotyczące działalności UE w dziedzinie
kultury: UE ma przyczyniać się do rozkwitu kultur państw członkowskich, w poszanowaniu
ich różnorodności narodowej i regionalnej, równocześnie podkreślając znaczenie wspólnego
dziedzictwa kulturowego. Działanie Unii powinno zachęcać państwa członkowskie do
współpracy, a także wspierać i uzupełniać ich aktywność w dziedzinach pogłębiania
wiedzy oraz upowszechniania kultury i historii narodów europejskich, zachowania i ochrony
dziedzictwa kulturowego o znaczeniu europejskim, niehandlowej wymiany kulturalnej
oraz twórczości artystycznej i literackiej, włącznie z sektorem audiowizualnym. Unia
i państwa członkowskie mogą również sprzyjać współpracy z państwami trzecimi
i właściwymi organizacjami międzynarodowymi. W działaniach podejmowanych na mocy
innych postanowień Traktatu należy uwzględniać konieczność poszanowania i promowania
różnorodności kultur europejskich.
W art. 13 Karty praw podstawowych Unii Europejskiej stwierdzono, że: „sztuka i badania
naukowe są wolne od ograniczeń”. W art. 22 Karty ustanowiono wymóg, aby „Unia szanowała
różnorodność kulturową, religijną i językową”.

OSIĄGNIĘCIA

A. Rozwój polityki
1. Europejska agenda kultury
Od 2007 r. europejska agenda kultury stanowi strategiczne ramy działań UE w sektorze kultury.
Opiera się ona na promowaniu trzech strategicznych celów: 1) różnorodności kulturowej
i dialogu międzykulturowego; 2) kultury jako katalizatora twórczości; oraz 3) kultury
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jako istotnego elementu stosunków międzynarodowych. Podstawowe metody przewidziane
w agendzie to dialog z uczestnikami sektora kultury oraz otwarta metoda koordynacji.
W planie prac w dziedzinie kultury na lata 2015–2018 agendę dodatkowo skonkretyzowano
i ustanowiono cztery priorytety: 1) dostępną i sprzyjającą włączeniu społecznemu kulturę;
2) dziedzictwo kulturowe; 3) sektor kultury i sektor kreatywny: kreatywną gospodarkę
i innowacje; oraz 4) wspieranie różnorodności kulturowej. Priorytety te wprowadzono w życie
w 20 konkretnych działaniach.
Komunikat Komisji pt. „W kierunku strategii UE na rzecz międzynarodowych stosunków
kulturalnych” zaprezentowany przez Komisję i Wysokiego Przedstawiciela Unii do Spraw
Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa w połowie 2016 r. ma na celu wzmacnianie
współpracy kulturalnej między UE a jej krajami partnerskimi oraz promowanie na świecie
porządku, którego podstawę stanowią pokój, praworządność, wolność słowa, wzajemne
zrozumienie oraz poszanowanie praw podstawowych.
Jednym z bieżących priorytetów UE jest dialog międzykulturowy. Po wejściu w życie Traktatu
z Lizbony zagadnienie to nabrało jeszcze większego znaczenia. Takie inicjatywy jak działania
na rzecz kultury Romów, międzykulturowe miasta oraz dialog w ramach platformy na
rzecz wielokulturowej Europy mają szczególne znaczenie zwłaszcza w dziedzinie polityki
kulturalnej. Inne strategie polityczne UE promujące dialog międzykulturowy obejmują między
innymi: strategie związane z sektorem audiowizualnym, wielojęzyczność, młodzież, badania
naukowe, integrację i stosunki zewnętrzne.
B. Programy działania i prawo wtórne
1. Kreatywna Europa – unijny program w dziedzinie kultury na lata 2014–2020
Program „Kreatywna Europa” (2014–2020) dysponuje na okres programowania budżetem
w wysokości 1,46 mld EUR (9 % więcej niż wcześniej). W jego ramach połączono wcześniejsze
inicjatywy unijne: programy MEDIA (1991–2013), program MEDIA Mundus (2011–2013)
i programy Kultura (2000–2013). Obejmuje on również podprogram międzysektorowy
składający się z 1) zarządzanego przez Europejski Fundusz Inwestycyjny instrumentu gwarancji
finansowych, który ma ułatwiać małym podmiotom dostęp do pożyczek bankowych, oraz
2) funduszy na rzecz wspierania badań, analiz i lepszego gromadzenia danych w celu
udoskonalenia bazy danych niezbędnej do kształtowania polityki.
W ramach podprogramu KULTURA (informacje o podprogramie MEDIA można znaleźć
w nocie faktograficznej o polityce audiowizualnej) dostępne są środki finansowe na 1) projekty
współpracy transnarodowej między organizacjami działającymi w sektorze kultury i sektorze
kreatywnym; 2) sieci europejskie mające na celu ułatwienie osobom zatrudnionym w sektorze
kultury i sektorze kreatywnym, posiadającym szczególne umiejętności i doświadczenie,
współpracy międzynarodowej oraz zapewnienie im nowych możliwości rozwoju zawodowego;
3) platformy europejskie poprawiające mobilność i widoczność twórców i artystów oraz
ułatwiające ogólnoeuropejskie programowanie działań kulturalnych i artystycznych, rozwoju
publiczności i widoczności; 4) literackie tłumaczenie (pakietów) dzieł i ich promocję.
2. Europejskie Stolice Kultury (ESK)
Europejskie Stolice Kultury to jedno z najbardziej udanych i najlepiej znanych europejskich
przedsięwzięć w dziedzinie kultury. Co roku dwa miasta – z dwóch różnych państw
UE – wyznaczane są na Europejskie Stolice Kultury. Wyboru miast dokonuje niezależny
panel ekspertów na podstawie programu kulturalnego, który musi mieć wyraźny wymiar
europejski, angażować członków społeczności lokalnej w każdym wieku i przyczyniać się
do długofalowego rozwoju miasta. Realizowana przez lata inicjatywa dotycząca europejskich
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stolic kultury stała się również wyjątkowym bodźcem do rewitalizacji miast, zwiększania
ich kreatywności oraz poprawy wizerunku. Tytuł Europejskiej Stolicy Kultury otrzymało
dotychczas ponad 40 miast. Do procedury wyboru miasta przystępuje się około sześciu lat
wcześniej, ale kolejność państw członkowskich, które mogą być gospodarzami wydarzenia,
ustalana jest wcześniej, a procedura przebiega w dwóch etapach.
Zasady i warunki, na jakich miastom nadawany jest tytuł Europejskiej Stolicy Kultury, do roku
2019 włącznie, określono w decyzji 1622/2006/WE Parlamentu Europejskiego i Rady.
Jeżeli chodzi o okres 2020–2033, zasady te są obecnie przedmiotem rewizji. Decyzją 445/2014/
UE rozszerzono możliwość udziału w programie Europejskie Stolice Kultury na kraje objęte
procesem rozszerzenia oraz potencjalne kraje kandydujące, pod warunkiem że w terminie
publikacji zaproszenia do składania wniosków będą one uczestniczyć w programie Kreatywna
Europa. W 2016 r. Komisja zaproponowała otworzyć inicjatywę na państwa EFTA/EOG. W tej
chwili losy tego wniosku zależne są od decyzji Rady i Parlamentu Europejskiego.
3. Znak dziedzictwa europejskiego
Znak dziedzictwa europejskiego stanowił początkowo inicjatywę międzyrządową, z którą
wystąpiło kilka państw członkowskich w 2005 r. Na wniosek tych państw w 2010 r. Komisja
zaproponowała formalne uznanie znaku dziedzictwa europejskiego za inicjatywę unijną.
Została ona ustanowiona decyzją 1194/2011/UE. Jej nadrzędnym celem jest pogłębianie dialogu
międzykulturowego i wzmacnianie wśród obywateli europejskich poczucia przynależności do
Unii. Z myślą o osiągnięciu tych celów wybiera się obiekty o wysokiej wartości symbolicznej,
ze względu na rolę, którą odegrały w historii oraz kulturze Europy i Unii Europejskiej, oraz ich
związek z zasadami demokracji i prawami człowieka. Dotychczas wyznaczono 29 obiektów.
4. Europejski Rok Dziedzictwa Kulturowego 2018
W dniu 30 sierpnia 2016 r. Komisja przedstawiła Parlamentowi i Radzie wniosek dotyczący
ogłoszenia roku 2018 Europejskim Rokiem Dziedzictwa Kulturowego, zgodnie z propozycjami
obu tych instytucji. Wniosek ten jest obecnie przedmiotem negocjacji. Europejski Rok
Dziedzictwa Kulturowego 2018 miałby na celu zwrócenie uwagi na rolę dziedzictwa
kulturowego Europy w umacnianiu poczucia wspólnej historii i tożsamości.
5. Niezgodne z prawem wyprowadzanie dóbr kultury
Za pomocą dyrektywy 2014/60/UE, stanowiącej przekształcenie dyrektywy 93/7/EWG UE
zamierza chronić narodowe dobra kultury oraz pogodzić ich ochronę z zasadą swobodnego
przepływu towarów. Przewiduje ona fizyczny zwrot dóbr kultury wyprowadzonych w sposób
niezgodny z prawem z terytorium państw członkowskich UE.
Ustanawia mechanizmy współpracy i procedury zwrotu przez posiadaczy w celu
zagwarantowania zwrotu dóbr kultury wyprowadzonych niezgodnie z prawem z terytorium
jednego państwa członkowskiego UE na terytorium innego państwa członkowskiego
w dniu 1 stycznia 1993 r. lub później. Dotyczy to wszystkich dóbr kultury określonych
w przepisach krajowych jako „narodowe dobra kultury o wartości artystycznej, historycznej lub
archeologicznej”.
6. Nagrody
W ramach unijnej polityki kulturalnej wspiera się przyznawanie nagród w dziedzinie
dziedzictwa kulturowego, architektury, literatury i muzyki. Nagrody UE mają służyć zwracaniu
uwagi na najwyższą jakość działań europejskich w tych sektorach oraz ich powodzenie. Za
pomocą nagród wyróżnia się przede wszystkim artystów, muzyków, architektów, pisarzy i tych,
którzy podejmują problematykę dziedzictwa kulturowego, i zwraca uwagę na ich twórczość.
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Tym samym stają się oni wizytówką Europy, propagując jej bogatą różnorodność kulturową
oraz znaczenie dialogu międzykulturowego i transgranicznych działań w dziedzinie kultury,
zarówno w Europie, jak i poza jej granicami.

ROLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

Pełniący funkcję współustawodawcy Parlament Europejski analizuje obecnie wniosek Komisji
dotyczący otwarcia inicjatywy Europejskich Stolic Kultury na państwa EFTA i EOG. Parlament
prowadzi także negocjacje z Radą dotyczące wniosku Komisji w sprawie ustanowienia roku
2018 Europejskim Rokiem Dziedzictwa Kulturowego; decyzja w tej sprawie powinna zapaść
w pierwszej połowie 2017 r. W poprzedniej kadencji, wspólnie z Radą, Parlament przygotował
inicjatywę znaku dziedzictwa europejskiego i dyrektywę w sprawie zwrotu dóbr kultury
wyprowadzonych niezgodnie z prawem z terytorium państwa członkowskiego.
Tematem dziedzictwa kulturowego Parlament zajął się w rezolucji z dnia 8 września 2015 r.
„Ku zintegrowanemu podejściu do dziedzictwa kulturowego w Europie”[1], podkreślając, że
główną wartością dziedzictwa kulturowego pozostaje jego znaczenie kulturalne, lecz ma ono
do odegrania także rolę pod względem wzrostu gospodarczego i tworzenia miejsc pracy.
W latach 2012–2013 Parlament prowadził z Radą negocjacje w sprawie głównego instrumentu
wsparcia finansowego na rzecz sektora kultury i sektora finansowego, tj. programu Kreatywna
Europa. Podczas negocjacji dotyczących wieloletnich ram finansowych, a także w trakcie
corocznych procedur budżetowych, Parlament stale domaga się przeznaczenia na ten program
większych środków z budżetu. Sprawozdanie z realizacji programu Kreatywna Europa zostało
poddane pod głosowanie w Komisji Kultury i Edukacji (CULT) w styczniu 2017 r. i ma zostać
poddane pod głosowanie na posiedzeniu plenarnym w pierwszej połowie 2017 r.
W różnych rezolucjach[2] Parlament niezmiennie wyraża zainteresowanie potencjałem
i rozwojem sektora kultury i sektora kreatywnego. Sektor kultury i sektor kreatywny nie
tylko stanowią wyraz różnorodności kulturowej, lecz także zapewniają zatrudnienie 7,5 % siły
roboczej UE, co generuje około 509 mld EUR wartości dodanej PKB. W rezolucji z dnia
13 grudnia 2016 r. w sprawie spójnej polityki UE dla sektora kultury i sektora kreatywnego
Parlament wezwał do przyjęcia strategicznego podejścia, które umożliwi uwolnienie potencjału
tych sektorów[3]. Zwrócił się także do Komisji o przyjęcie środków na rzecz spójnej polityki
UE dla sektora kultury i sektora kreatywnego, opracowując kompleksową, spójną i długofalową
ramową politykę przemysłową na rzecz tych sektorów. Należy przyjąć szereg środków w celu
poprawy warunków pracy w sektorze kultury i sektorze kreatywnym, aby objąć te sektory
Inicjatywą na rzecz zatrudnienia ludzi młodych oraz zapewnić finansowanie umożliwiające
wspieranie ścieżek kariery, przedsiębiorczości i szkolenia w tym sektorze.
Parlament dąży także do przyjęcia strategicznego podejścia do roli kultury w stosunkach
zewnętrznych. W swoim działaniu przygotowawczym w ramach budżetów na 2013 i 2014 r.
„Kultura w stosunkach zewnętrznych UE” podkreślił znaczny potencjał kultury w zakresie
relacji zewnętrznych Europy, a także zwrócił uwagę, że Unia Europejska i jej państwa
członkowskie mogą wiele zyskać poprzez udoskonalenie swojej dyplomacji kulturalnej, na
co wskazano również w rezolucji z 12 maja 2011 r. w sprawie kulturowego wymiaru
działań zewnętrznych UE[4]. W 2016 r. Parlament opracował rezolucję w sprawie dialogu
międzykulturowego[5]. Pierwsza wymiana poglądów na temat sprawozdania w odpowiedzi

[1]P8_TA(2015)0293.
[2]Dz.U. C 377 E z 7.12.2012, s. 142; Teksty przyjęte, P7_TA(2013)0368.
[3]P8_TA(2016)0486.
[4]Dz.U. C 377 E z 7.12.2012, s. 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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na opracowaną przez Komisję „Strategię w dziedzinie międzynarodowych stosunków
kulturalnych” odbyła się na wspólnym posiedzeniu komisji AFET i CULT w dniu 9 stycznia
2017 r.
Michaela Franke / Mara Mennella
02/2017
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