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KULTURA

Dejavnost Evropske unije na področju kulture dopolnjuje kulturno politiko držav članic
na različnih področjih. K temu sodi na primer ohranjanje evropske kulturne dediščine,
sodelovanje kulturnih ustanov različnih držav in spodbujanje mobilnosti ustvarjalcev na
področju kulture. Na ta sektor vplivajo tudi določbe Pogodb, ki se ne nanašajo izrecno na
kulturo.

PRAVNA PODLAGA

V Lizbonski pogodbi je kulturi priznana pomembna vloga: preambula Pogodbe o Evropski uniji
(PEU) se izrecno sklicuje na „zajemanje navdiha iz kulturne, verske in humanistične dediščine
Evrope“. Eden izmed ključnih ciljev EU, kot je določeno v Pogodbi, je tudi, da „spoštuje svojo
bogato kulturno in jezikovno raznolikost ter skrbi za varovanje in razvoj evropske kulturne
dediščine“ (člen 3 PEU). Člen 6 Pogodbe o delovanju Evropske unije (PDEU) določa, da je
EU na področju kulture pristojna za „izvajanje ukrepov za podporo, uskladitev ali dopolnitev
ukrepov držav članic“.
V členu 167 je podanih še več podrobnosti o ukrepih EU na področju kulture: EU mora
prispevati k razcvetu kultur držav članic, pri čemer upošteva njihovo nacionalno in regionalno
raznolikost ter hkrati postavlja v ospredje skupno kulturno dediščino. Dejavnost Unije je
namenjena spodbujanju sodelovanja med državami članicami in podpiranju in dopolnjevanju
njihove dejavnosti na področju izboljševanja poznavanja in razširjanja kulture in zgodovine
evropskih narodov, ohranjanja in varstva kulturne dediščine evropskega pomena, spodbujanja
nekomercialne kulturne izmenjave ter umetniškega in književnega ustvarjanja, tudi na avdio-
vizualnem področju. Unija in države članice lahko poleg tega podpirajo sodelovanje s tretjimi
državami in pristojnimi mednarodnimi organizacijami. Pri ukrepanju na podlagi drugih določb
Pogodbe je treba upoštevati spoštovanje in spodbujanje raznolikosti evropskih kultur.
Člen 13 Listine o temeljnih pravicah EU določa, da je „umetnostno ustvarjanje in znanstveno
raziskovanje /…/ svobodno“. Člen 22 iste listine določa, da „Unija spoštuje kulturno, versko
in jezikovno raznolikost“.

DOSEŽKI

A. Razvoj politike
1. Evropska agenda za kulturo
Evropska agenda za kulturo je od leta 2007 strateški okvir za ukrepanje EU na področju kulture.
Temelji na treh strateških ciljih: (1) kulturni raznolikosti in medkulturnem dialogu, (2) kulturi
kot katalizatorju ustvarjalnosti in (3) kulturi kot bistvenemu sestavnemu delu mednarodnih
odnosov. Glavni metodi agende sta dialog z deležniki s področja kulture in odprta metoda
koordinacije. Delovni načrt za področje kulture 2015–2018 nadalje konkretizira agendo in
določa štiri prednostna področja: (1) dostopno in vključujočo kulturo, (2) kulturno dediščino, (3)
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kulturni in ustvarjalni sektor: ustvarjalno gospodarstvo in inovacije ter (4) spodbujanje kulturne
raznolikosti. Te prednostna področja se izvajajo prek 20 konkretnih ukrepov.
Namen sporočila Komisije z naslovom Oblikovanje strategije EU za mednarodne kulturne
povezave, ki sta ga Komisija in visoka predstavnica Unije za zunanje zadeve in varnostno
politiko predstavili sredi leta 2016, je spodbujati kulturno sodelovanje med EU in njenimi
partnerskimi državami in svetovni red, ki temelji na miru, pravni državi, svobodi izražanja,
medsebojnem razumevanju in spoštovanju temeljnih vrednot.
Medkulturni dialog je eno stalnih prednostnih področij EU. Z začetkom veljavnosti Lizbonske
pogodbe je postala ta razsežnost še pomembnejša. Na področju kulturne politike so v ospredju
pobude, kot so npr. pobuda o romski kulturi, o medkulturnih mestih ali dialog s platformo o
medkulturni Evropi. Druge politike EU za spodbujanje medkulturnega dialoga med drugim
zajemajo politike v zvezi z avdiovizualnim sektorjem, večjezičnostjo, mladimi, raziskovanjem,
vključevanjem in zunanjimi odnosi.
B. Akcijski programi in sekundarna zakonodaja
1. Ustvarjalna Evropa – kulturni program EU za obdobje 2014–2020
Proračun programa Ustvarjalna Evropa (2014–2020) znaša 1,46 milijarde EUR za programsko
obdobje (9 % več kot prej). Pod okriljem tega programa so združeni nekdanji programi Unije:
MEDIA (1991–2013), MEDIA Mundus (2011–2013) in Kultura (2000–2013). Poleg tega
program vključuje tudi medsektorski podprogram, sestavljen iz (1) finančne garancije, ki jo
upravlja Evropski investicijski sklad, kar naj bi malim izvajalcem olajšalo dostop do bančnih
posojil, in (2) financiranja za študije, analize in boljše zbiranje podatkov, kar naj bi izboljšalo
informacijsko podlago za sprejemanje odločitev.
V okviru njegovega podprograma Kultura (za podprogram MEDIA glej preglednico dejstev o
avdiovizualni politiki) so na voljo sredstva za (1) projekte nadnacionalnega sodelovanja med
organizacijami, ki so dejavne v kulturnem in ustvarjalnem sektorju, (2) evropske mreže, ki bi naj
bi zaposlenim v kulturnem in ustvarjalnem sektorju omogočile pridobitev posebnih spretnosti
in izkušenj, mednarodno sodelovanje in nove poklicne priložnosti, (3) evropske platforme za
lažjo mobilnost in prepoznavnost ustvarjalcev in umetnikov, vseevropsko načrtovanje kulturnih
in umetniških dejavnosti ter razvoj občinstva in prepoznavnost ter za (4) literarno prevajanje
(svežnjev) del in njihovo promocijo.
2. Evropske prestolnice kulture
Evropske prestolnice kulture so ena najuspešnejših in najbolj znanih pobud EU. Ta naslov gre
vsako leto dvema mestoma v dveh različnih državah EU. Neodvisna skupina strokovnjakov
mesta izbere na podlagi njihovega kulturnega programa, ki mora imeti močno evropsko
razsežnost, vključevati ljudi vseh starosti ter prispevati k dolgoročnemu razvoju mesta. Z
leti je evropska prestolnica kulture postala tudi edinstvena priložnost za modernizacijo mest,
spodbuditev njihove ustvarjalnosti in izboljšanje njihove podobe. Doslej je bilo za evropsko
prestolnico kulture izbranih več kot 40 mest. Postopek izbora mesta se začne približno šest let
vnaprej, vrstni red držav članic, ki imajo pravico gostiti ta dogodek, pa se določi še prej, in sicer
v dveh korakih.
Pravila in pogoji za podelitev naziva do vključno leta 2019 so opredeljeni v Sklepu št.
1622/2006/ES Evropskega parlamenta in Sveta.
Za obdobje med letoma 2020 in 2033 so pravila trenutno v reviziji. S Sklepom št. 445/2014/
EU so bile možnosti za sodelovanje v pobudi evropske prestolnice kulture razširjene na države
kandidatke in potencialne države kandidatke, pod pogojem, da do datuma povabila k oddaji
prijave začnejo sodelovati v programu Ustvarjalna Evropa. Leta 2016 je Komisija predlagala,



Kratki vodič po Evropski uniji - 2017 3

naj se pobuda začne izvajati tudi v državah EFTA in EGP. O usodi tega predloga bosta sedaj
odločala Svet in Evropski parlament.
3. Znak evropske dediščine
Znak evropske dediščine je bil najprej uveden leta 2005 kot medvladna pobuda več držav članic.
Komisija je leta 2010 na zahtevo držav članic predlagala, da znak evropske dediščine uradno
postane pobuda EU, uveden pa je bil s Sklepom št. 1194/2011/EU. Njegov splošni cilj je okrepiti
medkulturni dialog in občutek evropskih državljanov glede pripadnosti k Evropski uniji. Za
dosego tega cilja so območja izbrana na podlagi simbolične vrednosti, vloge, ki so jo imela v
zgodovini in kulturi Evrope in Evropske unije, ter njihove povezave z demokratičnimi načeli in
človekovimi pravicami. Doslej je bilo imenovanih 29 območij.
4. Evropsko leto kulturne dediščine 2018
Komisija je Parlamentu in Svetu 30. avgusta 2016 predstavila predlog, da se leto 2018 razglasi za
evropsko leto kulturne dediščine, za kar sta se predhodno zavzela tako Svet kot Parlament. O tem
predlogu zdaj potekajo pogajanja. Cilj leta bi bil poudariti vlogo evropske kulturne dediščine s
spodbujanjem občutka skupne zgodovine in identitete.
5. Protipravna odstranitev predmetov kulturne dediščine
Z Direktivo 2014/60/EU (prenovitev Direktive 93/7/EGS) želi EU varovati nacionalno bogastvo
in uskladiti njeno varstvo z načelom prostega pretoka blaga. Direktiva predvideva fizično vračilo
predmetov kulturne dediščine, ki so bili protipravno odstranjeni z ozemlja države članice EU.
Poleg tega določa mehanizme za sodelovanje in postopek proti lastniku za vračilo predmeta
kulturne dediščine, ki je bil 1. januarja 1993 ali kasneje protipravno odstranjen z ozemlja ene
države članice EU na ozemlje druge države članice EU. Direktiva zajema vse predmete kulturne
dediščine, ki so v skladu z nacionalno zakonodajo opredeljeni kot „nacionalno bogastvo z
umetniško, zgodovinsko ali arheološko vrednostjo“.
6. Nagrade
Kulturna politika EU podpira podeljevanje nagrad na področju kulturne dediščine, arhitekture,
literature in glasbe. Namen teh nagrad EU je poudariti izjemno kakovost in uspešnost evropskih
dejavnosti na tem področju. Nagrade v središče postavljajo umetnike, glasbenike, arhitekte,
avtorje in tiste, ki so dejavni na področju kulturne dediščine, ter njihovo delo. Tako predstavljajo
bogato evropsko kulturno dediščino in pomen medkulturnega dialoga ter čezmejnih dejavnosti
na področju kulture v Evropi in prek njenih meja.

VLOGA EVROPSKEGA PARLAMENTA

Evropski parlament v svoji vlogi sozakonodajalca trenutno preučuje predlog Komisije za to,
da se pobuda evropske prestolnice kulture začne izvajati tudi v državah EFTA in EGP. Hkrati
se pogaja s Svetom o predlogu Komisije, da bi leto 2018 razglasili za evropsko leto kulturne
dediščine, pri čemer naj bi bila odločitev sprejeta v prvi polovici leta 2017. V prejšnjem
zakonodajnem obdobju je skupaj s Svetom zasnoval znak evropske dediščine in oblikoval
direktivo o vračanju predmetov kulturne dediščine, ki so bili odstranjeni z ozemlja države
članice.
Parlament se je teme kulturne dediščine lotil v okviru svoje resolucije z dne 8. septembra 2015
z naslovom Na poti k celostnemu pristopu do kulturne dediščine za Evropo[1] in poudaril, da

[1]P8_TA(2015)0293.

http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=P8_TA(2015)0293
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največja vrednost kulturne dediščine ostaja njen kulturni pomen, hkrati pa ima pomembno vlogo
tudi pri rasti in ustvarjanju delovnih mest.
V letih 2012 in 2013 se je Parlament s Svetom pogajal o glavni finančni podpori za kulturni
in ustvarjalni sektor, program Ustvarjalna Evropa. Parlament si med pogajanji o večletnem
finančnem okviru, pa tudi v okviru letnih proračunskih postopkov dosledno prizadeva za to,
da bi bilo programu dodeljenih več proračunskih sredstev. O poročilu o izvajanju programa
Ustvarjalna Evropa je v odboru CULT januarja 2017 potekalo glasovanje, v prvi polovici leta
pa je predvideno tudi glasovanje na plenarnem zasedanju.
Parlament je v več resolucijah izrazil svoje dolgoletno zanimanje za potencial in razvoj
kulturnih in ustvarjalnih industrij[2]. Te namreč niso zgolj izraz kulturne raznolikosti, temveč
tudi zaposlujejo 7,5 % delovne sile v EU in ustvarjajo približno 509 miljard dodane vrednosti k
BDP. Parlament je v svoji resoluciji z dne 13. decembra 2016 o skladni politiki EU za kulturno
in kreativno industrijo pozval k strateškemu pristopu, da bi izkoristili potencial kulturnih in
ustvarjalnih industrij[3]. Komisijo je pozval, naj sprejme ukrepe za dosledno politiko EU za
kulturne in ustvarjalne industrije ter oblikuje celovit, usklajen in dolgoročen okvir industrijske
politike za kulturni in ustvarjalni sektor. Sprejeti bi bilo treba več ukrepov za izboljšanje
delovnih razmer v kulturnem in ustvarjalnem sektorju, da bi kulturne in ustvarjalne industrije
vključili v pobudo za zaposlovanje mladih in zagotovili finančna sredstva za pospeševanje
poklicnih poti, podjetništva in usposabljanja v tem sektorju.
Parlament si prizadeva tudi za sprejetje strateškega pristopa k vlogi kulture v zunanjih odnosih.
V pripravljalnem ukrepu proračuna za leti 2013 in 2014 za kulturo v zunanjih odnosih EU je
poudaril velik potencial kulture v zunanjih odnosih EU, poudaril pa je tudi, da bodo Evropska
unija in njene države članice z boljšim usklajevanjem kulturne diplomacije veliko pridobile;
tudi resolucija z dne 12. maja 2011 o kulturnih razsežnostih zunanjega delovanja EU[4] je šla v
isto smer. Leta 2016 je pripravil resolucijo o medkulturnem dialogu[5]. Odbora CULT in AFET
sta 9. januarja 2017 organizirala izmenjavo mnenj za poročilo v odziv na strategijo Komisije
za mednarodne kulturne povezave.
Michaela Franke / Mara Mennella
02/2017

[2]UL C 377 E, 7.12.2012, str. 142; Sprejeta besedila, P7_TA(2013)0368.
[3]P8_TA(2016)0486.
[4]UL C 377 E, 7.12.2012, str. 135.
[5]P8_TA(2016)0005.
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