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KULTÚRA

Činnosť Európskej únie v oblasti kultúry dopĺňa kultúrnu politiku členských štátov
v rozličných oblastiach. Patrí k nim napríklad ochrana európskeho kultúrneho dedičstva,
spolupráca kultúrnych ustanovizní rôznych krajín a podpora mobility ľudí s kreatívnym
povolaním. Odvetvie kultúry je zahrnuté aj do ustanovení zmlúv, ktoré sa kultúry priamo
netýkajú.

PRÁVNY ZÁKLAD

Lisabonská zmluva kladie veľký dôraz na kultúru: v preambule Zmluvy o Európskej únii
(ZEÚ) sa výslovne uvádza: „čerpajúc inšpiráciu z kultúrneho, náboženského a humanistického
dedičstva Európy“. Podľa zmluvy je jedným z hlavných cieľov EÚ rešpektovať „svoju bohatú
kultúrnu a jazykovú rozmanitosť“ a zabezpečovať „zachovávanie a zveľaďovanie európskeho
kultúrneho dedičstva“ (článok 3 ZEÚ). V článku 6 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ)
sa uvádza, že EÚ má v oblasti kultúry „právomoc vykonávať činnosti na podporu, koordináciu
alebo doplnenie činnosti členských štátov“.
Článok 167 stanovuje ďalšie podrobnosti o činnosti EÚ v oblasti kultúry: Únia musí prispievať
k rozkvetu kultúr členských štátov, pričom rešpektuje ich národnú a regionálnu rozmanitosť
a zdôrazňuje spoločné kultúrne dedičstvo. Činnosť Únie by mala podporovať spoluprácu medzi
členskými štátmi a podporovať a dopĺňať ich činnosti v oblasti zlepšovania vedomostí a šírenia
kultúry a histórie európskych národov, zachovania a ochrany kultúrneho dedičstva európskeho
významu, neziskovej kultúrnej výmeny a umeleckej a literárnej tvorby vrátane audiovizuálnej
oblasti. Únia a členské štáty môžu podporovať aj spoluprácu s tretími krajinami a príslušnými
medzinárodnými organizáciami. Rešpektovanie a podporu rozmanitosti európskych kultúr treba
vziať do úvahy pri prijímaní opatrení podľa iných ustanovení zmluvy.
V článku 13 Charty základných práv Európskej únie sa uvádza, že „umenie a vedecké bádanie
sú slobodné“. Článok 22 charty stanovuje požiadavku, aby Únia rešpektovala „kultúrnu,
náboženskú a jazykovú rozmanitosť“.

DOSIAHNUTÉ VÝSLEDKY

A. Rozvoj politiky
1. Európska stratégia pre kultúru
Od roku 2007 je Európska stratégia pre kultúru strategickým rámcom pre činnosť EÚ
v oblasti kultúry. Je založená na podpore troch strategických cieľov: 1) kultúrna rozmanitosť
a medzikultúrny dialóg, 2) kultúra ako katalyzátor tvorivosti a 3) kultúra ako dôležitá súčasť
medzinárodných vzťahov. Jadrom základných metód programu sú dialóg so zainteresovanými
stranami v oblasti kultúry a otvorená metóda koordinácie. Pracovný plán v oblasti kultúry na
roky 2015 – 2018 ďalej spresňuje program a stanovuje štyri priority: 1) prístupná a inkluzívna
kultúra; 2) kultúrne dedičstvo; 3) kultúrne a kreatívne sektory: kreatívna ekonomika a inovácie;
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a 4) presadzovanie kultúrnej rôznorodosti. Priority sú uvedené do praxe v 20 konkrétnych
opatreniach.
Oznámenie Komisie o stratégii pre medzinárodné vzťahy v oblasti kultúry, ktoré predložila
Komisia a vysoká predstaviteľka Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku v polovici
roka 2016, je zamerané na podporu kultúrnej spolupráce medzi EÚ a jej partnerskými krajinami
a podporu globálneho usporiadania založeného na mieri, zásadách právneho štátu, slobode
prejavu, vzájomnom porozumení a rešpektovaní základných hodnôt.
Medzikultúrny dialóg je trvalou prioritou EÚ. Tento rozmer je ešte výraznejší po nadobudnutí
platnosti Lisabonskej zmluvy. V špecifickej oblasti kultúrnej politiky sú v centre pozornosti
iniciatívy, ako sú Rómska kultúra, Medzikultúrne mestá alebo dialóg s Platformou pre
medzikultúrnu Európu. Ďalšie politiky EÚ podporujúce medzikultúrny dialóg zahŕňajú okrem
iného audiovizuálnu oblasť, viacjazyčnosť, mládež, výskum, integráciu a vonkajšie vzťahy.
B. Akčné programy a sekundárne právne predpisy
1. Tvorivá Európa – kultúrny program EÚ na roky 2014 – 2020
Program Tvorivá Európa (2014 – 2020) má na programové obdobie rozpočet vo výške
1,46 miliardy EUR (o 9 % viac ako predchádzajúca úroveň). V rámci neho sa spájajú
predchádzajúce programy Únie: programy MEDIA (1991 – 2013), program MEDIA Mundus
(2011 – 2013) a programy Kultúra (2000 – 2013). Zahŕňa aj medziodvetvový podprogram
pozostávajúci 1) z finančnej záruky spravovanej Európskym investičným fondom, ktorá má
malým prevádzkovateľom uľahčiť prístup k bankovým úverom, a 2) z financovania na podporu
štúdií, analýz a lepšieho zberu údajov s cieľom zlepšiť informačnú základňu pre tvorbu politík.
V rámci podprogramu Kultúra (v súvislosti s podprogramom MEDIA pozri informačný list pre
audiovizuálnu politiku) je dostupné financovanie 1) na nadnárodné projekty spolupráce medzi
organizáciami pôsobiacimi v sektoroch kultúry a tvorivej činnosti; 2) na európske siete, ktorých
cieľom je sprostredkovať pracovnej sile pôsobiacej v sektoroch kultúry a tvorivej činnosti
špecifické zručnosti a skúsenosti, medzinárodnú spoluprácu a nové profesijné príležitosti; 3) na
európske platformy na uľahčovanie mobility a viditeľnosti tvorcov a umelcov, celoeurópsky
program kultúrnych a umeleckých činností a rozvoj publika a viditeľnosť a 4) na literárny
preklad (súborov) diel a na ich propagáciu.
2. Európske hlavné mestá kultúry (EHMK)
Európske hlavné mestá kultúry sú jednou z najúspešnejších a najznámejších kultúrnych iniciatív
EÚ. Dve mestá v dvoch rôznych krajinách EÚ každoročne získavajú status EHMK. Mestá
vyberá nezávislý výbor odborníkov na základe kultúrneho programu, ktorý musí mať výrazný
európsky rozmer, zapájať miestnych obyvateľov všetkých vekových kategórií a prispievať
k dlhodobému rozvoju mesta. Za roky svojej existencie sa iniciatíva EHMK stala aj jedinečnou
príležitosťou na obnovu miest, oživenie ich kreativity a zlepšenie vzhľadu. Doteraz bolo za
EHMK vyhlásených viac než 40 miest. Postup pri výbere mesta sa začína asi šesť rokov vopred
– aj keď poradie členských štátov s právom byť usporiadateľmi tohto podujatia sa stanovuje
skôr a zahŕňa dve fázy.
Pravidlá a podmienky na získanie titulu, až do roku 2019 vrátane, sú stanovené v rozhodnutí
Európskeho parlamentu a Rady 1622/2006/ES.
Pravidlá na obdobie rokov 2020 – 2033 sú v súčasnosti predmetom preskúmania. Rozhodnutím
445/2014/EÚ sa rozširuje možnosť zúčastňovať sa na európskych hlavných mestách kultúry aj
kandidátskym krajinám a potenciálnym kandidátskym krajinám za predpokladu, že sa zapoja
do programu Tvorivá Európa do dátumu uverejnenia výzvy na podávanie žiadostí. V roku 2016
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navrhla Komisia otvoriť akciu pre krajiny EZVO/EHP. Rozhodnutie o tomto návrhu v súčasnosti
prijíma Rada a Európsky parlament.
3. Značka Európske dedičstvo
Značka Európske dedičstvo pôvodne vznikla ako medzivládna iniciatíva medzi niekoľkými
členskými štátmi v roku 2005. Na žiadosť členských štátov Komisia v roku 2010 navrhla
formálne ustanoviť značku Európske dedičstvo za iniciatívu EÚ. Táto značka bola ustanovená
rozhodnutím 1194/2011/EÚ. Jej hlavným cieľom je posilňovať dialóg medzi kultúrami a zmysel
spolupatričnosti európskych občanov s Úniou. V záujme dosiahnutia týchto cieľov sa vyberajú
pamiatky na základe vysokej symbolickej hodnoty, úlohy, ktorú zohrávali v dejinách a kultúre
Európy a Európskej únie, a ich vzťahu k demokratickým zásadám a ľudským právam. Doteraz
bolo vybraných 29 lokalít.
4. Európsky rok kultúrneho dedičstva (2018)
Komisia 30. augusta 2016 predložila Parlamentu a Rade návrh, v ktorom sa požaduje, aby
bol rok 2018 vyhlásený za Európsky rok kultúrneho dedičstva, v reakcii na žiadosti Rady aj
Parlamentu. O tomto návrhu sa v súčasnosti rokuje. Európsky rok kultúrneho dedičstva 2018
má zdôrazniť úlohu európskeho kultúrneho dedičstva pri posilňovaní pocitu spoločných dejín
a identity.
5. Nezákonný vývoz predmetov kultúrnej hodnoty
Smernicou 2014/60/EÚ, ktorou bola prepracovaná smernica 93/7/EHS, sa EÚ zameriava na
ochranu národného kultúrneho bohatstva a zosúladenie jeho ochrany so zásadou voľného
pohybu tovaru. Ustanovuje sa ňou fyzické navrátenie predmetov kultúrnej hodnoty, ktoré boli
nezákonne vyvezené z územia členských štátov EÚ.
Stanovujú sa mechanizmy spolupráce a postupy navrátenia vlastníkovi s cieľom zabezpečiť
navrátenie predmetu kultúrnej hodnoty, ktorý bol nezákonne vyvezený z územia jedného
členského štátu EÚ na územie iného členského štátu EÚ vo období od 1. januára 1993. Táto
smernica zahŕňa všetky predmety kultúrnej hodnoty označené ako „národné kultúrne bohatstvo,
ktoré má umeleckú, historickú alebo archeologickú hodnotu“ podľa vnútroštátnych právnych
predpisov.
6. Ocenenia
Politika EÚ v oblasti kultúry podporuje udeľovanie cien na poli kultúrneho dedičstva,
architektúry, literatúry a hudby. Cieľom týchto ocenení EÚ je upozorniť na vynikajúcu kvalitu
a úspechy európskych aktivít v týchto odvetviach. Vďaka týmto oceneniam sa pozornosť
upriami na umelcov, hudobníkov, architektov, spisovateľov a ľudí pôsobiacich v oblasti
kultúrneho dedičstva a na ich prácu. Poukáže sa tým na bohatú kultúrnu rozmanitosť Európy
a na význam medzikultúrneho dialógu a cezhraničných kultúrnych aktivít v Európe i za jej
hranicami.

ÚLOHA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

Vo svojej úlohe spoluzákonodarcu Európsky parlament v súčasnosti skúma návrh Komisie
otvoriť iniciatívu Európske hlavné mestá kultúry pre krajiny EZVO a EHP. Rokuje aj s Radou
o návrhu Komisie, aby sa rok 2018 stal Európskym rokom kultúrneho dedičstva, a rozhodnutie
očakáva v prvej polovici roka 2017. V predchádzajúcom volebnom období spoločne s Radou
formoval značku Európske dedičstvo a smernicu o navrátení predmetov kultúrnej hodnoty
vyvezených z územia členského štátu.
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Parlament sa venoval téme kultúrneho dedičstva vo svojom uznesení z 8. septembra 2015
s názvom Smerom k integrovanému prístupu ku kultúrnemu dedičstvu Európy[1] a zdôraznil, že
hoci hlavnou hodnotou kultúrneho dedičstva zostáva jeho kultúrny význam, kultúrne dedičstvo
zohráva dôležitú úlohu, aj pokiaľ ide o rast a zamestnanosť.
V rokoch 2012 a 2013 Parlament rokoval s Radou o hlavnej finančnej podpore pre kultúrne
a kreatívne sektory, o programe Tvorivá Európa. Počas rokovaní o VFR a tiež počas ročných
rozpočtových postupov sa Európsky parlament neustále zasadzuje za zvýšenie rozpočtových
prostriedkov pre program. O správe o vykonávaní programu Tvorivá Európa sa hlasovalo vo
Výbore pre kultúru a vzdelávanie (CULT) v januári 2017 a predpokladá sa, že správa bude
predložená na hlasovanie v pléne v prvom polroku 2017.
Parlament vyjadril svoj dlhodobý záujem o potenciál a rozvoj kultúrneho a kreatívneho
priemyslu (CCI) v rôznych uzneseniach[2]. Kultúrny a kreatívny priemysel je nielen vyjadrením
kultúrnej rôznorodosti, ale zamestnáva 7,5 % pracovnej sily EÚ a vytvára pridanú hodnotu
k HDP vo výške približne 509 miliárd EUR. Vo svojom uznesení z 13. decembra 2016
o komplexnej politike EÚ pre kultúrny a kreatívny priemysel vyzval Parlament na strategický
prístup k uvoľneniu potenciálu kultúrneho a kreatívneho priemyslu[3]. Požiadal Komisiu, aby
prijala opatrenia o komplexnej politike EÚ pre kultúrny a kreatívny priemysel a vyvinula
komplexnú, súdržnú a dlhodobú rámcovú politiku pre kultúrny a kreatívny priemysel. Malo
by sa prijať viacero opatrení na zlepšenie pracovných podmienok v kultúrnom a kreatívnom
priemysle, aby bol zahrnutý do Iniciatívy pre zamestnanosť mládeže a boli mu poskytnuté
finančné prostriedky s cieľom uľahčiť kariéru, podnikanie a vzdelávanie v tejto oblasti.
Parlament takisto naliehal na stanovenie strategického prístupu k úlohe kultúry vo vonkajších
vzťahoch. V rámci svojej prípravnej akcie v rozpočtoch na roky 2013 a 2014 pre „kultúru vo
vonkajších vzťahoch EÚ“ zdôraznil veľký potenciál kultúry vo vonkajších vzťahoch Európy
a prízvukoval, že pre Európsku úniu a jej členské štáty by bolo jednoznačným prínosom, keby
lepšie zracionalizovali svoju kultúrnu diplomaciu. Uznesenie z 12. mája 2011 o kultúrnych
rozmeroch vonkajšej činnosti EÚ[4] sa nieslo v rovnakom duchu. V roku 2016 vypracoval
uznesenie o medzikultúrnom dialógu[5]. Prvá výmena názorov na správu týkajúcu sa „stratégie
pre medzinárodné kultúrne vzťahy“ Komisie sa konala spoločne medzi výbormi AFET a CULT
na zasadnutí dňa 9. januára 2017.
Michaela Franke / Mara Mennella
02/2017

[1]P8_TA(2015)0293.
[2]Ú. v. EÚ C 377 E, 7.12.2012, s. 142. Prijaté texty, P7_TA(2013)0368.
[3]P8_TA(2016)0486.
[4]Ú. v. EÚ C 377 E, 7.12.2012, s. 135.
[5]P8_TA(2016)0005.
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