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CULTURA

A atividade da União Europeia no domínio da cultura complementa a política cultural dos
Estados-Membros em diversos setores: por exemplo, a proteção do património cultural
europeu, a cooperação entre as instituições culturais de diferentes países ou a promoção da
mobilidade dos agentes culturais. O setor da cultura é também abrangido por disposições dos
Tratados que não cobrem explicitamente a cultura.

BASE JURÍDICA

O Tratado de Lisboa confere maior importância à cultura: o preâmbulo do Tratado da União
Europeia (TUE) refere-se expressamente à inspiração «no património cultural, religioso e
humanista da Europa». Um dos principais objetivos da UE, tal como especificado no Tratado,
consiste em respeitar «a riqueza da sua diversidade cultural e linguística» e velar «pela
salvaguarda e pelo desenvolvimento do património cultural europeu» (artigo 3.º do TUE). De
acordo com o artigo 6.º do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia (TFUE), «a União
dispõe de competência para desenvolver ações destinadas a apoiar, coordenar ou completar a
ação dos Estados-Membros» no domínio da cultura.
O artigo 167.º define de forma mais exaustiva a ação da UE no domínio da cultura: a União
deve contribuir para o desenvolvimento das culturas dos Estados-Membros, respeitando a sua
diversidade nacional e regional e pondo em evidência o património cultural comum. A ação
da União deve incentivar a cooperação entre Estados-Membros e apoiar e completar as suas
ações que visam melhorar os conhecimentos e a divulgação da cultura e da história dos povos
europeus, conservar e salvaguardar o património cultural de importância europeia e fomentar os
intercâmbios culturais de carácter não comercial e a criação artística e literária, inclusivamente
no setor audiovisual. A União e os Estados-Membros podem igualmente fomentar a cooperação
com países terceiros e com as organizações internacionais competentes. Na ação ao abrigo de
outras disposições do Tratado, é necessário ter em conta o respeito pelas culturas europeias e
a promoção da sua diversidade.
O artigo 13.º da Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia determina que as «artes e
a investigação científica são livres». O artigo 22.º da mesma Carta estabelece o requisito de a
«União [respeitar] a diversidade cultural, religiosa e linguística».

REALIZAÇÕES

A. Definição de políticas
1. Agenda Europeia para a Cultura
Desde 2007 que a Agenda Europeia para a Cultura constitui o quadro estratégico para a ação
da UE no setor cultural. Baseia-se na promoção de três objetivos estratégicos: (1) diversidade
cultural e diálogo intercultural; (2) cultura como catalisador da criatividade; e (3) cultura como
componente chave das relações internacionais. Os principais métodos de trabalho previstos na
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Agenda são o diálogo com o setor cultural e o método aberto de coordenação. O Plano de
Trabalho para a Cultura 2015-2018 reforça a agenda e estabelece quatro prioridades: (1) cultura
acessível e inclusiva; (2) património cultural; (3) setores culturais e criativos: economia criativa
e inovação; e (4) promoção da diversidade cultural. Estas prioridades são levadas a cabo em
20 ações concretas.
A comunicação da Comissão intitulada «Para uma estratégia da UE no domínio das relações
culturais internacionais» apresentada pela Comissão e pela Alta Representante da União para
os Negócios Estrangeiros e a Política de Segurança em meados de 2016, visa encorajar a
cooperação cultural entre a UE e os países parceiros e promover uma ordem global baseada na
paz, no Estado de direito, na liberdade de expressão, na compreensão mútua e no respeito pelos
direitos fundamentais.
O diálogo intercultural é uma prioridade constante da UE. Com a entrada em vigor do Tratado de
Lisboa, esta dimensão tornou-se ainda mais importante. Na área específica da política da cultura,
iniciativas como as relativas à cultura dos ciganos, às cidades interculturais ou ao diálogo com
a plataforma sobre a Europa intercultural estão no centro das atenções. Outras políticas da UE
que promovem o diálogo intercultural incluem, a título de exemplo, as relacionadas com o setor
audiovisual, o multilinguismo, a juventude, a investigação e as relações externas.
B. Programas de ação e Direito derivado
1. Europa Criativa – o programa cultural da UE para 2014-2020
O Programa Europa Criativa (2014-2020) dispõe de um orçamento de 1,46 mil milhões
de EUR para o período de programação (9 % superior ao anterior). Reúne, sob a sua
égide, os seguintes programas da União: os programas MEDIA (1991-2013), o programa
MEDIA Mundus (2011-2013) e os programas «Cultura» (2000-2013). Inclui igualmente um
subprograma intersetorial composto (1) por uma garantia financeira, gerida pelo Fundo Europeu
de Investimento, que visa facilitar o acesso dos pequenos operadores aos empréstimos bancários
e (2) por um financiamento que visa apoiar estudos, análises e uma melhor recolha de dados, a
fim de reforçar a base factual em que assenta a formulação de políticas.
No âmbito do subprograma Cultura (em relação ao subprograma MEDIA, ver a ficha
informativa sobre política audiovisual), existem fundos para financiar (1) projetos de
cooperação transnacional entre organizações ativas nos setores cultural e criativo; (2) redes
europeias que visam proporcionar aos profissionais dos setores cultural e criativo competências
específicas e experiência, cooperação internacional e novas oportunidades profissionais; (3)
plataformas europeias destinadas a facilitar a mobilidade e a visibilidade de criadores e artistas,
programação à escala europeia de atividades artísticas e culturais, captação de novos públicos
e a visibilidade; (4) tradução literária de (pacotes de) obras e respetiva promoção.
2. Capitais Europeias da Cultura (CEC)
Capitais Europeias da Cultura é uma das iniciativas culturais da UE mais bem-sucedidas e
conhecidas. É atribuído anualmente a duas cidades (em dois países diferentes da UE) o estatuto
de CEC. A seleção das cidades é efetuada por um painel independente de peritos, com base
num programa cultural com uma forte dimensão europeia, que deve envolver as populações
locais de todas as faixas etárias e contribuir para o desenvolvimento a longo prazo da cidade.
Ao longo dos anos, a iniciativa CEC transformou-se numa oportunidade única para regenerar
cidades, fomentar a sua criatividade e melhorar a sua imagem. Até à data, mais de 40 cidades
foram designadas CEC. O processo de seleção de uma cidade começa com aproximadamente
seis anos de antecedência, embora a ordem dos Estados-Membros que podem acolher o evento
seja fixada antes, e é organizado em duas fases.
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As regras e condições para a detenção do título, até 2019 inclusive, encontram-se estabelecidas
na Decisão 1622/2006/CE do Parlamento Europeu e do Conselho.
Para o período compreendido entre 2020 e 2033, as regras estão atualmente a ser revistas; A
Decisão 445/2014/UE alargou aos países candidatos e potenciais candidatos a possibilidade de
participar na iniciativa CEC, desde que participem no programa Europa Criativa na data de
publicação do convite à apresentação de candidaturas. Em 2016, a Comissão propôs abrir a
ação aos países EFTA/EEE. A decisão sobre esta proposta cabe ao Conselho e ao Parlamento
Europeu.
3. Marca do Património Europeu
A Marca do Património Europeu foi lançada em 2005 como iniciativa intergovernamental entre
vários Estados-Membros. A pedido dos Estados-Membros, a Comissão propôs, em 2010, que
a Marca do Património Europeu passasse a ser oficialmente uma iniciativa da UE. A marca foi
criada pela Decisão n.º 1194/2011/UE. O seu objetivo principal consiste em reforçar o diálogo
intercultural e o sentimento de pertença à União por parte dos cidadãos europeus. Para o efeito,
são selecionados sítios pelo seu grande valor simbólico, pelo papel que tenham desempenhado
na história e na cultura da Europa e da União Europeia e pela sua relação com os princípios
democráticos e os direitos humanos. Até à data, foram designados 29 sítios.
4. Ano Europeu do Património Cultural 2018
Em 30 de agosto de 2016, a Comissão apresentou ao Parlamento e ao Conselho uma proposta
em que apelava para que 2018 fosse proclamado Ano Europeu do Património Cultural, em
resposta a pedidos tanto do Conselho como do Parlamento. A proposta encontra-se em fase de
discussão. O Ano procurará realçar o papel do património cultural da Europa na promoção de
um sentimento comum de história e identidade.
5. Saída ilícita de bens culturais
Com a Diretiva 2014/60/UE, uma reformulação da Diretiva 93/7/CEE, a UE visa proteger o
património nacional e conciliar essa proteção com o princípio da livre circulação de bens. Prevê a
restituição material dos bens culturais que tenham saído de forma ilícita do território de Estados-
Membros da UE.
Cria mecanismos de cooperação e ações de restituição contra o detentor, a fim de assegurar a
restituição de um bem cultural ilicitamente retirado do território de um Estado-Membro da UE
para o território de outro Estado-Membro a partir de 1 de janeiro de 1993, inclusive. Aplica-se
a todos os bens culturais identificados como «património nacional de valor artístico, histórico
ou arqueológico» nos termos da legislação nacional.
6. Prémios
A política cultural da UE apoia a atribuição de prémios nas áreas do património cultural, da
arquitetura, da literatura e da música. O objetivo destes prémios da UE consiste em destacar
a excelente qualidade e o êxito das atividades europeias nestes setores. Os prémios dão
visibilidade a artistas, músicos, arquitetos, autores e a todos aqueles que trabalham no domínio
do património cultural, bem como às suas obras. A sua ação serve de montra para a grande
diversidade cultural da Europa e reforça a importância do diálogo intercultural e das atividades
culturais transfronteiras na Europa e não só.

O PAPEL DO PARLAMENTO EUROPEU

Na sua qualidade de colegislador, o Parlamento Europeu examina atualmente a proposta da
Comissão que visa a abertura da iniciativa Capitais Europeias da Cultura aos países da EFTA
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e do EEE. Negoceia igualmente com o Conselho sobre a proposta da Comissão no sentido de
2018 ser proclamado Ano Europeu do Património Cultural, estando a decisão prevista para o
primeiro semestre de 2017. Na anterior legislatura, definiu, juntamente com o Conselho, a Marca
do Património Europeu e a Diretiva relativa à restituição de bens culturais que tenham saído
ilicitamente do território de um Estado-Membro.
O Parlamento abordou a questão do património cultural na sua resolução «Rumo a uma
abordagem integrada do património cultural europeu»[1] e sublinhou que, embora o principal
valor do património cultural seja a sua importância cultural, este tem também um papel a
desempenhar no crescimento e no emprego.
Em 2012 e 2013, o Parlamento negociou com o Conselho o principal apoio financeiro ao setor
cultural e criativo, o programa Europa Criativa. Durante as negociações do QFP e durante o
processo orçamental anual, o Parlamento defende sistematicamente o aumento das dotações
orçamentais destinadas a este programa. Em janeiro de 2017, a Comissão CULT procedeu
à votação de um relatório sobre a execução do programa Europa Criativa, cuja votação em
plenário está prevista para o primeiro semestre de 2017.
O Parlamento manifestou o seu interesse de há longa data no potencial e no desenvolvimento
das indústrias culturais e criativas (ICC) em diversas resoluções[2]. As ICC não são apenas
expressão da diversidade cultural, mas representam também 7,5 % da mão de obra da UE,
gerando aproximadamente 509 mil milhões de euros em valor acrescentado para o PIB. Na sua
Resolução de 13 de dezembro de 2016 sobre uma política coerente da UE para as indústrias
culturais e criativas, o Parlamento instou a uma abordagem estratégica para libertar o potencial
das ICC.[3] O Parlamento instou a Comissão a adotar medidas para uma política da UE coerente
no que respeita às ICC, através do desenvolvimento de um quadro político industrial abrangente,
coerente e a longo prazo para o setor cultural e criativo. Devem ser adotadas diversas medidas
para melhorar as condições de trabalho no setor cultural e criativo, incluir as ICC na Iniciativa
para o Emprego dos Jovens e disponibilizar verbas a fim de promover o prosseguimento de uma
carreira, o empreendedorismo e a formação neste setor.
O Parlamento defendeu igualmente uma abordagem estratégica em relação ao papel da cultura
nas relações externas. Na sua ação preparatória incluída nos orçamentos de 2013 e 2014 («A
cultura nas relações externas»), realçou o enorme potencial da cultura nas relações externas e
sublinhou que a União Europeia e os seus Estados-Membros têm imenso a ganhar com uma
melhor racionalização da diplomacia cultural; a sua resolução, de 12 de maio de 2011, sobre as
dimensões culturais das ações externas da UE[4] apontava na mesma direção. Em 2016, elaborou
uma resolução sobre o diálogo intercultural[5]. Em 9 de janeiro de 2017, as Comissões CULT e
AFET realizaram uma reunião conjunta para uma primeira troca de pontos de vista em resposta
à «Estratégia para as relações culturais internacionais» da Comissão.
Michaela Franke / Mara Mennella
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