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КУЛТУРА

Дейността на Европейския съюз в областта на културата допълва културните
политики на държавите членки в различни области, като опазването на
европейското културно наследство, сътрудничеството между културните
институции на различните държави и насърчаването на мобилността сред
творците. Върху сектора на културата оказват влияние също така разпоредби
на Договорите, които не спадат изрично към областта на културата.

ПРАВНО ОСНОВАНИЕ И ЦЕЛИ

Договорът от Лисабон отдава голямо значение на културата: преамбюлът
на Договора за Европейския съюз (ДЕС) изрично говори за вдъхновение
„от културното, религиозното и хуманистичното наследство на Европа“. Една от
ключовите цели на ЕС, както е посочено в Договора, е да „зачита богатството на
своето културно и езиково многообразие и [да] следи за опазването и развитието
на европейското културно наследство“ (член 3 от ДЕС). Член 6 от Договора
за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС) посочва, че в областта
на културата Съюзът разполага с компетентност „да предприема действия
за подкрепа, координиране или допълване на действията на държавите членки“.
Член 167 от ДФЕС излага по-подробно действията на ЕС в областта на културата:
ЕС трябва да допринася за разцвета на културите на държавите членки, като
зачита тяхното национално и регионално многообразие и извежда на преден
план общото културно наследство. Действията на ЕС следва да насърчават
сътрудничеството между държавите членки и да подкрепят и допълват техните
действия за подобряване на знанията и разпространение на културата и
историята на европейските народи; опазване и закрила на културното наследство
от европейско значение; и насърчаване на нетърговския културен обмен и
художественото и литературното творчество, включително в аудио-визуалния
сектор. ЕС и държавите членки могат също така да насърчават сътрудничеството
с държави извън ЕС и с международни организации. Когато се предприемат
действия по силата на други разпоредби от Договора, трябва да се взема
под внимание зачитането и насърчаването на многообразието на европейските
култури.
Член 13 от Хартата на основните права на Европейския съюз гласи, че „изкуствата
и научните изследвания са свободни“. Член 22 от Хартата установява изискването
Съюзът да „зачита културното, религиозното и езиковото многообразие“.
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ПОСТИЖЕНИЯ

А. Развитие на политиката
1. Европейска програма за култура
На 22 май 2018 г. Комисията прие Нова европейска програма за култура, която
е правоприемник на програмата, приета през 2007 г., и продължава да предоставя
стратегическа рамка за действие на ЕС в областта на културата. Новата
програма предлага три стратегически цели със социални, икономически и външни
измерения: 1) използване на силата на културата за социално сближаване и
постигане на благосъстояние; 2) подкрепа на творческия потенциал на културата
в образованието и иновациите, както и за създаване на работни места и растеж;
и 3) укрепване на международните културни отношения. Програмата определя
подобрени работни методи с държавите членки, гражданското общество и
международните партньори. Тя се осъществява чрез нов Работен план за
културата (2019–2022 г.), приет от Съвета на 27 ноември 2018 г. и изменен на
26 май 2020 г. Работният план за културата за периода 2019–2022 г. определя
шест приоритета: 1) устойчивост на културното наследство; 2) сближаване и
благосъстояние; 3) среда, подкрепяща творците, специалистите в областта на
културата и творчеството и европейското съдържание; 4) равенство между
половете; 5) международните културни отношения; и 6) културата като двигател
за устойчиво развитие (приоритет, добавен през 2020 г., след заключенията
на Съвета за изменение на Работния план за културата, вж. по-горе). Тези
приоритети са приложени на практика в 18 конкретни действия.
2. Международни културни отношения
Съвместното съобщение „Към стратегия на ЕС за международните културни
отношения“, представено от Комисията и Европейската служба за външна
дейност (ЕСВД) в средата на 2016 г., има за цел да насърчи културното
сътрудничество между ЕС и неговите държави партньори. В него се подчертава
ангажиментът на ЕС за насърчаване на международните културни отношения
чрез подкрепа и помощ за държави извън ЕС и насърчаване на разнообразните
култури на държавите членки чрез културна дипломация.
3. Междукултурен диалог
Междукултурният диалог е текущ приоритет на ЕС. С влизането в сила на
Договора от Лисабон през 2009 г. това измерение придоби още по-голямо
значение. Сред важните инициативи в специфичната област на културната
политика са тези относно ромската култура, „Междукултурни градове“ и
диалогът с платформата за междукултурна Европа. Сред останалите политики
на ЕС за насърчаване на междукултурния диалог са политиките, свързани
с аудио-визуалния сектор, многоезичието, младежта, научните изследвания,
интеграцията и външните отношения.
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Б. Програми за финансиране и инициативи за подкрепа
1. „Творческа Европа“
На 14 декември 2020 г. Парламентът и Съветът постигнаха политическо
споразумение, с което се осигурява финансиране в размер на 2,2 милиарда евро
за програмата „Творческа Европа“ за периода 2021–2027 г. Това представлява
увеличение с 36% спрямо бюджета за периода 2014–2020 г. в размер на
1,46 милиарда евро и надвишава първоначално предложените от Комисията
1,85 милиарда евро. Съветът прие позицията си на първо четене на
13 април 2021 г., а текстът беше приет от Парламента на второ четене в
пленарна зала на 19 май 2021 г. Новата програма влезе официално в сила
след публикуването ѝ в Официален вестник на 28 май 2021 г. Въпреки това, за
да се осигури плавен преход от предходния програмен период, разпоредбите
за обратно действие в регламента гарантираха, че новата програма „Творческа
Европа“ вече влезе реално в сила от 1 януари 2021 г.
Споразумението поставя специален акцент върху три области: 1) укрепване на
музикалния сектор, по-специално съвременната музика и музиката на живо,
които ще бъдат обхванати от фондовете за „Култура“, подкрепящи, наред
с други инициативи, платформи за насърчаване на нови творци и мрежи
за разпространение; 2) определяне като приоритет на таланта на жените и
подкрепа за професионалното и художественото развитие на жените, както и
насърчаване на равенството между половете като една от основните ценности,
които програмата трябва да преследва; 3) насърчаване на приобщаването
чрез улесняване на участието в програмата на хора с увреждания и социално
маргинализирани групи и опростяване на процеса на кандидатстване.
Първата програма „Творческа Европа“ (2014–2020 г.) обедини няколко предходни
програми на ЕС в своята рамка: програмите МЕДИА (1991–2013 г.), програмата
„МЕДИА Мундус“ (2011–2013 г.) и програмите за култура (2000–2013 г.). В
рамките на нейната подпрограма „КУЛТУРА“ беше предоставено финансиране
за 1) транснационално сътрудничество в секторите на културата и творчеството;
2) европейски мрежи, които осигуряват на работещите в културния и творческия
сектор специфични умения и опит за достъп до международно сътрудничество
и нови професионални възможности; 3) европейски платформи, улесняващи
мобилността и видимостта на авторите и творците; и 4) литературен превод на
произведения и тяхното популяризиране.
2. Европейски столици на културата
„Европейски столици на културата“ (ЕСК) е една от най-известните и най-
успешните културни инициативи на ЕС. Всяка година два града в две различни
държави от ЕС биват назовани Европейски столици на културата. По изключение,
поради COVID-19, на избраните за 2020 г. столици беше разрешено да носят
титлата си до април 2021 г.
Градовете се избират от независима експертна комисия въз основа на културна
програма, която трябва да има силно европейско измерение, да включва
местното население от всички възрастови групи и да допринася за дългосрочното

http://www.europarl.europa.eu/factsheets/bg
https://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/CM-2646-2021-INIT/bg/pdf
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0239_BG.html
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX:32021R0818&qid=1651653406284


Справочник за Европейския съюз - 2022 4
www.europarl.europa.eu/factsheets/bg

развитие на града. През годините инициативата се превърна също така в
уникална възможност за съживяване на градове, за насърчаване на тяхната
креативност и за подобряване на техния имидж. Досега над 50 града са получили
статут на Европейска столица на културата. Процедурата за избор на град
започва около шест години по-рано, макар че редът на държавите членки,
определени да бъдат домакини на събитието, се определя преди това.
Правилата и условията за предоставяне на тази титла, които са валидни
до 2033 г. включително, са определени в Решение 445/2014/EО. Решението даде
възможност на страните кандидатки и потенциални кандидатки да участват в
инициативата, при условие че вече участват в програмата „Творческа Европа“.
Това решение беше допълнително изменено през 2017 г. с решение за откриване
на инициативата и за държавите от Европейската асоциация за свободна
търговия (ЕАСТ) и Европейското икономическо пространство (ЕИП) (Решение
(ЕС)2017/1545). Последната адаптация на решението беше направена през
2020 г., за да отрази промените в обстоятелствата, причинени от пандемията от
COVID-19 (Решение (ЕС) 2020/2229).
3. Знакът за европейско наследство и Европейската година на културното
наследство – 2018 г.
Знакът за европейско наследство води началото си от междуправителствена
инициатива между няколко държави членки през 2005 г. По тяхно искане
през 2010 г. Комисията предложи Знакът за европейско наследство да се
превърне в официална инициатива на ЕС. Знакът е създаден през 2011 г.
с Решение 1194/2011/ЕС. Неговата основна цел е да се укрепят междукултурният
диалог и чувството на хората за принадлежност към ЕС. Обектите, носещи
Знака за европейско наследство, се избират поради тяхната висока символична
стойност, ролята, която са играли в историята и културата на Европа и ЕС, и
тяхната връзка с демократичните принципи и правата на човека. От 2013 г. насам
знакът е присъден на 48 обекта.
На 30 август 2016 г. Комисията представи предложение до Парламента и Съвета,
с което беше предложено 2018 г. да бъде определена за Европейска година
на културното наследство в отговор на предишни искания от страна на двете
институции. Предложението беше прието през първата половина на 2017 г.
Инициативата за Европейска година на културното наследство – 2018 г. имаше за
цел да подчертае ролята на европейското културно наследство в засилването на
чувството за обща история и обща идентичност. Тя получи финансиране в размер
на 8 милиона евро за периода от 1 януари 2017 г. до 31 декември 2018 г.
4. Незаконен износ на културни ценности
С Директива 2014/60/ЕС, с която се преработва Директива 93/7/ЕИО, ЕС цели
опазване на националното културно наследство и съчетаване на неговата защита
с принципа на свободното движение на стоки. В директивата се предвижда
физическото връщане на паметници на културата, които са изнесени незаконно
от територията на държава членка след януари 1993 г., и се определят механизми
за сътрудничество и процедури за осигуряване на връщането на незаконно
изнесени паметници на културата. Директивата обхваща всички паметници на
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културата, определени като „национално богатство с художествена, историческа
или археологическа стойност“ съгласно националното законодателство.
5. Награди
Политиката на ЕС в областта на културата подпомага различни отличия в
областта на културното наследство, архитектурата, литературата и музиката.
Целта на тези награди е да се отдаде признание на отличното качество и
успеха на европейските дейности в тези области и да се привлече вниманието
към работата на хората на изкуството, музикантите, архитектите, писателите и
работещите в областта на културното наследство. Те също така служат, за да се
покаже най-доброто от богатото културно многообразие на Европа и значението
на междукултурния диалог и на трансграничните културни дейности в ЕС и извън
него.
6. Новият европейски „Баухаус“
Новата европейска инициатива „Баухаус“ беше представена от председателя на
Комисията Урсула фон дер Лайен и стартира официално на 18 януари 2021 г.
Тя е описана като „група за размисъл и действие“ и „лаборатория за проекти,
ускорител и мрежа“. Представлява творчески и интердисциплинарен проект,
представляващ място за срещи и пространство за разработване на бъдещи
начини на живот на кръстопътя между изкуството, културата, науката и
технологиите.
Основната ѝ цел е да се насърчи създаването на пространства за живеене, които
са в съответствие с Европейския зелен пакт, като подкрепя 1) приобщаващи
и достъпни пространства, насърчаващи диалога между различните култури,
дисциплини, полове и възрастови групи, и 2) устойчиви решения, зачитащи
екосистемите на планетата. Новият европейски „Баухаус“ ще бъде разгърнат
на три етапа: проектиране, реализация и разпространение. Тези етапи ще
функционират отчасти успоредно в рамките на мащабен процес на „съвместно
творчество“. Инициативата също така ще разработи рамка от източници на
финансиране с цел привеждане в съответствие с многогодишната финансова
рамка (МФР).
На 15 септември 2021 г. Комисията публикува съобщение относно новия
европейски „Баухаус“, включително неговата рамка, неговите основни принципи,
ключови действия и възможности за финансиране.

РОЛЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

В редица свои резолюции[1] Парламентът изразява своя траен интерес към
потенциала на секторите на културата и творчеството и перспективите за тяхното
развитие. Тези сектори не само представляват израз на културното многообразие,
но в тях също така са заети 7,5% от работната сила в ЕС, които създават
приблизително 509 милиарда евро добавена стойност към БВП.
В своята резолюция от 2016 г. относно последователна политика на ЕС по
отношение на културните и творческите индустрии Парламентът призова за

[1]ОВ С 377 Е, 7.12.2012 г., стр. 142; ОВ C 316, 22.9.2017 г., стр. 88.
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стратегически подход за разгръщане на потенциала на КТИ и поиска от
Комисията да разработи всеобхватна и дългосрочна рамка за индустриалната
политика за тях. Парламентът призовава да бъдат въведени мерки, за да
се подобрят условията на труд в тези индустрии, например като те бъдат
включени в инициативата за младежка заетост и като се предоставят средства за
улесняване на професионалната ориентация, предприемачеството и обучението.
Парламентът също така настоя за стратегически подход към ролята на културата
в областта на външните отношения. В своето подготвително действие в
бюджетите за 2013 и 2014 г., озаглавено „Културата във външните отношения на
ЕС“, той подчерта значителния потенциал на културата във външните отношения
на ЕС. Като признава значението на културата като мощен мост между народите,
Парламентът изразява убеждението си, че културата следва да се превърне в
съществена част от политическия диалог на ЕС с трети държави, тъй като тя може
да спомогне за укрепването на гражданското общество, за предотвратяване на
конфликтите и за популяризиране на ценностите на ЕС. През 2016 г. Парламентът
прие резолюция относно междукултурния диалог. В отговор на съвместното
съобщение на Комисията и ЕСВД „Към стратегия на ЕС за международни
културни отношения“ през юли 2017 г. Парламентът прие резолюция, изготвена
съвместно от комисията по външни работи (AFET) и комисията по култура
и образование (CULT). В резолюцията бяха предложени няколко инициативи,
групирани в четири направления: цели; управление и инструменти; подход с
акцент върху контактите между хората; и общата стратегия на ЕС. Членовете на
ЕП препоръчаха разработването на ефективна стратегия на ЕС за международни
културни отношения, като се предостави отделен бюджетен ред от бюджета на ЕС
за това; стартира се програма на ЕС за международна мобилност и се създаде
програма за виза за културни цели.
В ролята си на съзаконодател Парламентът прие предложенията на Комисията
да отвори инициативата „Европейски столици на културата“ за страните от ЕАСТ
и ЕИП и да обяви 2018 r. за Европейска година на културното наследство.
По време на предишния парламентарен мандат Парламентът прие знака
за европейско наследство и Директивата относно връщането на паметници
на културата. Парламентът разглежда темата за културното наследство в
своята резолюция от 2015 г. озаглавена „За интегриран подход към културното
наследство на Европа“, като изтъква ролята на културното наследство за
растежа и създаването на работни места. На 20 януари 2021 г. Парламентът
прие резолюция относно постигането на ефективни дългосрочни резултати от
политиката във връзка с Европейската година на културното наследство въз
основа на доклад по собствена инициатива на комисията CULT (2019/2194(INI)).
В доклада Комисията и държавите членки се призовават да засилят действията
си за защита и насърчаване на езиковото многообразие в ерата на цифровите
технологии, да включат културното наследство на малцинствата, живеещи в
Европа, във всички дискусии относно европейското наследство и да подкрепят
традиционните европейски и паневропейски културни прояви.
В преговорите по многогодишните финансови рамки (МФР) за периодите 2014–
2020 г. и 2021–2027 г., както и в годишните бюджетни процедури Парламентът
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се бори последователно за увеличаване на бюджетните средства за секторите
на културата и творчеството, по-специално за програмата „Творческа Европа“.
В своя проект на становище относно предложението на Комисията за нова
МФР за периода 2021–2027 r., гласуван през октомври 2018 r., комисията
CULT призовава за удвояване на средствата за новата програма „Творческа
Европа“ (2021–2027 г.). На 14 декември 2020 г. беше постигнато споразумение
за осигуряване на финансиране за програмата в размер на 2,2 милиарда
евро, с което текущият ѝ бюджет беше увеличен с 36%. Що се отнася до
измененията към предложението на Комисията относно програмата „Творческа
Европа“ за периода 2021–2027 г., гласувано на пленарно заседание през
март 2019 г., Парламентът предложи средствата да се разпределят към
различни направления на програмата в проценти, а не в цифри, като се
гарантира специално разпределение на средствата за проекти за сътрудничество
в сектора на културата. Освен това членовете на ЕП предложиха изменения
с цел да се подкрепи по-добре конкурентоспособността на творческия пазар,
да се насърчи по-голямото приобщаване и да се изтъкне значението на
културата за развитието на европейските общества и на гражданите като цяло.
Споразумението между Парламента и Съвета беше одобрено на заседанието на
комисията CULT на 11 януари 2021 г. На 10 май 2021 г. комисията CULT гласува
да препоръча одобряването на текста, който беше официално приет на пленарно
заседание на 19 май 2021 г.
Парламентът неколкократно подчерта, че пандемията от COVID-19 продължава
да оказва отрицателно въздействие върху сектора на културата. Членовете на ЕП
призоваха за адекватна и целенасочена финансова подкрепа за облекчаване на
кризата в секторите на културата и творчеството и за подпомагане на работещите
в тях. Този въпрос беше повдигнат по време на дебата преди окончателното
гласуване на програмата „Творческа Европа“ за периода 2021–2027 г. (гледайте
дебата тук). Освен това в доклад по собствена инициатива относно положението
на хората на изкуството и културното възстановяване в ЕС, гласуван в комисията
CULT през септември 2021 г., и в съответна резолюция, приета на пленарно
заседание на 20 октомври 2021 г., членовете на ЕП призоваха за „европейски
статут на хората на изкуството“. Това ще определи обща рамка за условията на
труд и минимални стандарти за хората на изкуството и културните дейци във
всички страни от ЕС.
На 8 март 2022 г. Парламентът прие резолюция относно ролята на културата,
образованието, медиите и спорта в борбата срещу расизма въз основа на
доклад по собствена инициатива на комисията CULT (2021/2057(INI)). В доклада
държавите от ЕС се призовават да предприемат мерки за справяне със
структурните корени на расизма и дискриминацията в ЕС. В него също така
държавите членки се призовават да постигнат съгласие по предложената
директива за борба с дискриминацията, която е блокирана в Съвета от 2008 г.
насам.

Katarzyna Anna Iskra
04/2022
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