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CULTURA

Acțiunea Uniunii Europene în domeniul culturii completează politica culturală a statelor
membre în diferite domenii, de exemplu, protejarea patrimoniului cultural european,
cooperarea dintre instituțiile culturale din diferite țări și promovarea mobilității celor care
lucrează în domenii creative. Sectorului cultural i se aplică anumite dispoziții ale tratatelor
care nu fac referire în mod explicit la cultură.

TEMEI JURIDIC

Tratatul de la Lisabona acordă o mare importanță culturii: preambulul la Tratatul privind
Uniunea Europeană (TUE) se referă în mod explicit la inspirația „din moștenirea culturală,
religioasă și umanistă a Europei”. Unul din obiectivele principale ale UE, declarate în tratat,
este acela de a respecta „bogăția diversității sale culturale și lingvistice” și […] de a veghea „la
conservarea și dezvoltarea patrimoniului cultural european” (articolul 3 din TUE). Articolul 6
din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE) prevede că, în domeniul culturii,
competențele UE sunt „să desfășoare acțiuni de sprijinire, de coordonare sau completare a
acțiunii statelor membre”.
Articolul 167 prevede detalii privind acțiunea UE Uniunii în domeniul culturii: UE trebuie să
contribuie la înflorirea culturilor statelor membre, respectând diversitatea națională și regională
și punând în evidență moștenirea culturală comună. Acțiunea Uniunii ar trebui să încurajeze
cooperarea dintre statele membre, să sprijine și să completeze acțiunile acestora în ceea ce
privește îmbunătățirea cunoștințelor și diseminarea culturii și istoriei popoarelor europene,
conservând și protejând patrimoniul cultural de însemnătate europeană și încurajând schimburile
culturale necomerciale și creația artistică și literară, inclusiv în sectorul audiovizual. Uniunea
și statele membre pot încuraja, de asemenea, cooperarea cu țările terțe și cu organizațiile
internaționale competente. Atunci când se realizează acțiuni în temeiul altor dispoziții din
tratate, trebuie să se țină seama de respectarea și promovarea diversității culturilor europene.
Articolul 13 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene prevede că „artele și
cercetarea științifică sunt libere”. Articolul 22 din aceeași cartă prevede cerința ca UE să respecte
„diversitatea culturală, religioasă și lingvistică”.

REALIZĂRI

A. Evoluții ale politicilor
1. Agenda europeană pentru cultură
Începând din anul 2007, Agenda europeană pentru cultură a reprezentat cadrul strategic pentru
acțiunea UE în sectorul cultural. Agenda se bazează pe promovarea a trei obiective strategice: (1)
diversitatea culturală și dialogul intercultural; (2) promovarea culturii în calitate de catalizator
al creativității; și (3) cultura ca element vital în cadrul relațiilor internaționale. Metodele de
bază prevăzute de agendă sunt dialogul cu partenerii culturali și metoda deschisă de coordonare.
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Planul de lucru în domeniul culturii 2015-2018 prevede detalii concrete privind agenda și
stabilește patru priorități: (1) cultura accesibilă și favorabilă incluziunii; (2) patrimoniul cultural;
(3) sectoarele culturale și creative: economia creativă și inovarea; și (4) promovarea diversității
culturale. Prioritățile sunt puse în practică în cadrul a 20 de acțiuni concrete.
Comunicarea Comisiei intitulată „Strategia pentru relațiile culturale internaționale”, prezentată
de Comisie și de Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate la
mijlocul anului 2016, are scopul de a încuraja cooperarea culturală dintre UE și țările partenere și
de a promova o ordine globală bazată pe pace, statul de drept, libertatea de expresie, înțelegerea
reciprocă și respectarea valorilor fundamentale.
Dialogul intercultural este o prioritate continuă a UE. Odată cu intrarea în vigoare a Tratatului
de la Lisabona, această dimensiune a devenit și mai importantă. În domeniul specific al
politicilor culturale, cele mai vizibile sunt inițiativele precum cele privind cultura romă, orașele
interculturale și dialogul cu Platforma pentru o Europă interculturală. Alte politici ale UE de
promovare a dialogului intercultural includ, printre altele, inițiative vizând sectorul audiovizual,
multilingvismul, tineretul, cercetarea, integrarea și relațiile externe.
B. Programe de acțiune și legislația secundară
1. Europa creativă - programul cultural al UE pentru perioada 2014-2020
Programul Europa creativă (2014-2020) are un buget de 1,46 miliarde EUR pentru perioada de
programare (cu 9 % mai mare decât nivelul din perioada anterioară). Acest program reunește
sub umbrela sa programe anterioare ale Uniunii: programele MEDIA (1991-2013), programul
MEDIA Mundus (2011-2013) și programele Cultura (2000-2013). Programul Europa creativă
include, de asemenea, un subprogram intersectorial care constă în următoarele: (1) garanție
financiară, gestionată de Fondul european de investiții, pentru a facilita accesul operatorilor
mici la creditele bancare și (2) finanțare pentru sprijinirea studiilor, analizelor și îmbunătățirii
colectării datelor cu scopul de a consolida baza de date pentru elaborarea politicilor.
În cadrul subprogramului său intitulat CULTURA (pentru subprogramul MEDIA, vă rugăm să
consultați fișa tehnică privind politica din domeniul audiovizualului), finanțarea este disponibilă
pentru (1) proiecte de cooperare transnațională între organizațiile active în sectoarele culturale
și creative; (2) rețele europene care au scopul de a oferi forței de muncă din sectoarele culturale
și creative competențele și experiența specifică, cooperare internațională și noi oportunități
profesionale; (3) platforme europene care facilitează mobilitatea și vizibilitatea creatorilor
și artiștilor, programarea activităților culturale și artistice peste tot în Europa și dezvoltarea
audienței și a vizibilității; (4) traducerea literară a lucrărilor (pachetelor de lucrări) și promovarea
acestora.
2. Capitalele Europene ale Culturii
Capitalele Europene ale Culturii reprezintă una dintre cele mai de succes și cele mai cunoscute
inițiative culturale. În fiecare an, două orașe din două țări diferite ale UE primesc statutul de
Capitale Europene ale Culturii. Orașele sunt selectate de un juriu independent de experți pe
baza unui program cultural care trebuie să aibă o puternică dimensiune europeană, să implice
localnici de toate vârstele și să contribuie la dezvoltarea pe termen lung a orașului. De-a lungul
anilor, Capitalele Europene ale Culturii au devenit și o oportunitate unică de a regenera orașele,
de a le stimula creativitatea și de a le îmbunătăți imaginea. Peste 40 de orașe au fost desemnate
până acum Capitale Europene ale Culturii Procedura de alegere a unui oraș începe cu circa
șase ani înainte, deși ordinea în care statele membre au dreptul să găzduiască evenimentul este
stabilită anterior, și este organizată în două etape.
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Regulile și condițiile pentru deținerea titlului, până în 2019 inclusiv, sunt stabilite în
Decizia nr. 1622/2006/CE a Parlamentului European și a Consiliului.
Normele pentru perioada 2020-2033 se află în curs de revizuire. Decizia nr. 445/2014/UE a
extins șansele de participare la programul Capitalele Europene ale Culturii la țările candidate și
la țările potențial candidate, cu condiția ca acestea să participe la programul Europa creativă până
la data publicării cererii de candidaturi. În 2016, Comisia a propus deschiderea programului către
țările din AELS/SEE. Decizia referitoare la această propunere este în prezent de competența
Consiliului și a Parlamentului European.
3. Marca patrimoniului european
Marca patrimoniului european a apărut inițial în anul 2005 ca o inițiativă interguvernamentală
între mai multe state membre. La cererea statelor membre, în anul 2010 Comisia a propus
ca marca patrimoniului european să devină oficial o inițiativă a UE. Marca a fost instituită
prin Decizia nr. 1194/2011/UE. Obiectivele sale primordiale sunt aprofundarea dialogului
intercultural și intensificarea sentimentului cetățenilor europeni de apartenență la Uniune.
Pentru realizarea acestor obiective, sunt selectate o serie de situri pentru înalta lor valoare
simbolică, pentru rolul pe care l-au jucat în istoria și cultura Europei și a Uniunii Europene
și pentru relația lor cu principiile democrației și cu drepturile omului. Până în prezent au fost
desemnate 29 de situri.
4. Anul european al patrimoniului cultural 2018
La 30 august 2016, Comisia a prezentat Parlamentului și Consiliului o propunere prin care se
solicită desemnarea anului 2018 drept Anul european al patrimoniului cultural, ca răspuns la
cererile primite atât din partea Consiliului, cât și a Parlamentului. Această propunere se află în
curs de negociere. Anul european ar urma să sublinieze rolul patrimoniului cultural al Europei
în încurajarea unui sentiment al istoriei și al identității.
5. Luarea ilegală a obiectelor culturale
Prin Directiva 2014/60/UE, o reformare a Directivei 93/7/CEE, UE vizează să protejeze bunurile
din patrimoniul național și să reconcilieze protecția acestora cu principiul liberei circulații
a bunurilor. Directiva prevede restituirea fizică a obiectelor culturale care au părăsit ilegal
teritoriul țărilor UE.
Directiva prevede mecanisme de cooperare și proceduri de returnare vizând posesorul pentru
a garanta returnarea unui obiect cultural care a părăsit ilegal teritoriul unei țări UE pentru a
ajunge pe teritoriul altei țări UE începând cu data de 1 ianuarie 1993. Directiva acoperă toate
obiectele culturale identificate în legislația națională drept „bunuri de patrimoniu național cu
valoare artistică, istorică sau arheologică”.
6. Premii
Politica culturală a UE sprijină decernarea de premii în domeniile patrimoniului cultural,
arhitecturii, literaturii și muzicii. Obiectivul acestor premii ale UE este de a scoate în evidență
calitatea excelentă și succesul activităților europene în aceste sectoare. Premiile aduc în lumina
rampei artiști, muzicieni, arhitecți, scriitori și persoane care lucrează în domeniul patrimoniului
cultural, precum și activitatea acestora. Astfel, este pusă în valoare diversitatea culturală bogată a
Europei și importanța dialogului intercultural, precum și a activităților culturale transfrontaliere
din Europa și din afara ei.
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ROLUL PARLAMENTULUI EUROPEAN

În calitatea sa de colegiuitor, Parlamentul European analizează actualmente propunerea
Comisiei de a deschide inițiativa privind Capitalele Europene ale Culturii către țările din AELS
și SEE. De asemenea, negociază cu Consiliul propunerea Comisiei de desemnare a anului 2018
drept Anul european al patrimoniului cultural, Decizia fiind așteptată pentru prima jumătate
a anului 2017. În legislatura anterioară, Parlamentul a definit, alături de Consiliu, Marca
patrimoniului european și Directiva privind restituirea obiectelor culturale care au părăsit ilegal
teritoriul unui stat membru.
Parlamentul a preluat subiectul patrimoniului cultural în Rezoluția sa din 8 septembrie 2015
intitulată „Spre o abordare integrată a patrimoniului cultural european”[1] și a subliniat faptul
că, deși principala sa valoare este semnificația culturală, patrimoniul cultural are un rol și în
creșterea economică și crearea de locuri de muncă.
În 2012 și 2013, Parlamentul a negociat cu Consiliul principalul sprijin financiar pentru sectorul
cultural și creativ, programul Europa creativă. Pe durata negocierilor pentru CFM, precum și pe
durata procedurilor bugetare anuale, Parlamentul a luptat constant pentru majorarea creditelor
bugetare alocate acestui program. În ianuarie 2017, Comisia pentru cultură și educație a votat
un raport privind punerea în aplicare a programului Europa creativă, raport care se așteaptă să
fie votat în ședință plenară în prima jumătate a anului 2017.
Parlamentul și-a exprimat interesul constant în potențialul și dezvoltarea industriilor culturale
și creative, în cadrul a diverse rezoluții[2]. Industriile culturale și creative nu sunt doar expresia
diversității culturale, ci oferă și locuri de muncă pentru 7,5  % din forța de muncă a UE, creând
aproximativ 509 miliarde EUR ca valoare adăugată în PIB. În Rezoluția sa din 13 decembrie
2016 referitoare la o politică coerentă a UE pentru industriile culturale și creative, Parlamentul
a îndemnat la o abordare strategică pentru valorificarea potențialului industriilor culturale și
creative[3]. Parlamentul a invitat Comisia să adopte măsuri privind o politică coerentă a UE
privind industriile culturale și creative, dezvoltând un cadru de politici coerent, cuprinzător și
pe termen lung pentru sectorul cultural și creativ. Ar trebui adoptate o serie de măsuri pentru
a îmbunătăți condițiile de muncă din sectorul cultural și creativ, pentru a include programul
Capitale Europene ale Culturii în Inițiativa privind ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor și
pentru a furniza fonduri pentru facilitarea parcursului profesional, antreprenoriatului și formării
în acest sector.
Parlamentul a insistat, de asemenea, pentru o abordare strategică privind rolul culturii în cadrul
relațiilor externe. În cadrul acțiunii pregătitoare din cadrul bugetelor pe 2013 și 2014 intitulată
„Cultura în relațiile externe ale UE”, Parlamentul a subliniat potențialul considerabil al culturii
în cadrul relațiilor externe ale Europei și a subliniat că Uniunea Europeană și statele sale membre
ar beneficia în mare măsură de o integrare mai bună a diplomației lor culturale, Rezoluția din
12 mai 2011 referitoare la dimensiunile culturale ale acțiunilor externe ale UE[4] vizând aceeași
direcție. În 2016, Parlamentul a prezentat o rezoluție privind dialogul intercultural[5]. Un prim
schimb de opinii ca răspuns la „Strategia pentru relațiile culturale internaționale” a Comisiei a
avut loc în cadrul unei reuniuni comune a comisiilor AFET și CULT, la 9 ianuarie 2017.
Michaela Franke / Mara Mennella

[1]P8_TA(2015)0293.
[2]JO C 377 E, 7.12.2012, p. 142; Texte adoptate, P7_TA(2013)0368.
[3]P8_TA(2016)0486.
[4]JO 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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