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Πολιτισμός

Οι δραστηριότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα του πολιτισμού
συμπληρώνουν την πολιτική των κρατών μελών για τον πολιτισμό σε διάφορους
τομείς, όπως για παράδειγμα οι τομείς της διατήρησης της ευρωπαϊκής πολιτιστικής
κληρονομιάς, της συνεργασίας μεταξύ των διαφόρων πολιτιστικών ιδρυμάτων των
κρατών μελών και της προώθησης της κινητικότητας μεταξύ των εργαζομένων στον
δημιουργικό τομέα. Ορισμένες διατάξεις των Συνθηκών αν και δεν αναφέρονται
άμεσα στον πολιτισμό, επηρεάζουν τον πολιτιστικό τομέα.

Νομική βάση και στόχοι

Στη Συνθήκη της Λισαβόνας αποδίδεται μεγάλη σημασία στον πολιτισμό, έτσι
στο προοίμιο της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ) γίνεται ρητώς η
αναφορά «εμπνεόμενοι από την πολιτιστική, τη θρησκευτική και την ανθρωπιστική
κληρονομιά της Ευρώπης». Ένας από τους κύριους στόχους της EE, όπως καθορίζεται
στη Συνθήκη, είναι να «σέβεται τον πλούτο της πολιτιστικής και γλωσσικής της
πολυμορφίας» και να «μεριμνά για την προστασία και ανάπτυξη της ευρωπαϊκής
πολιτιστικής κληρονομιάς» (άρθρο 3 της ΣΕΕ). Σύμφωνα με το άρθρο 6 της Συνθήκης
για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ), η Ένωση έχει αρμοδιότητα «να
αναλαμβάνει δράσεις για να υποστηρίζει, να συντονίζει ή να συμπληρώνει τη δράση
των κρατών μελών» στον τομέα του πολιτισμού.
Το άρθρο 167 της ΣΛΕΕ ορίζει περαιτέρω τις αρμοδιότητες της ΕΕ στον τομέα του
πολιτισμού: η Ένωση συμβάλλει στην ανάπτυξη των πολιτισμών των κρατών μελών
και σέβεται την εθνική και περιφερειακή πολυμορφία τους, ενώ ταυτόχρονα προβάλλει
την κοινή πολιτιστική κληρονομιά. Οι δράσεις της ΕΕ θα πρέπει να ενθαρρύνουν τη
συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών και να υποστηρίζουν και να συμπληρώνουν
τη δράση τους για τη βελτίωση της γνώσης και της διάδοσης του πολιτισμού και της
ιστορίας των ευρωπαϊκών λαών· να διατηρούν και να προστατεύουν την πολιτιστική
κληρονομιά ευρωπαϊκής σημασίας, και να προωθούν τις μη εμπορικές πολιτιστικές
ανταλλαγές και την καλλιτεχνική και λογοτεχνική δημιουργία, μεταξύ άλλων στον
οπτικοακουστικό τομέα. Η ΕΕ και τα κράτη μέλη μπορούν επίσης να προωθήσουν τη
συνεργασία με τρίτες χώρες και διεθνείς οργανισμούς. Ο σεβασμός και η προώθηση
της πολυμορφίας των ευρωπαϊκών πολιτισμών, πρέπει να λαμβάνονται υπόψη όταν
αναλαμβάνεται δράση δυνάμει άλλων διατάξεων της Συνθήκης.
Το άρθρο 13 του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης ορίζει ότι
«η τέχνη και η επιστημονική έρευνα είναι ελεύθερες». Το άρθρο 22 του Χάρτη ορίζει ότι
«η Ένωση σέβεται την πολιτιστική, θρησκευτική και γλωσσική πολυμορφία».
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Επιτεύγματα

Α. Εξελίξεις στη χάραξη πολιτικής
1. Ευρωπαϊκή ατζέντα για τον πολιτισμό
Στις 22 Μαΐου 2018, η Επιτροπή ενέκρινε μια νέα ευρωπαϊκή ατζέντα για τον πολιτισμό,
η οποία διαδέχεται την τρέχουσα ευρωπαϊκή ατζέντα για τον πολιτισμό που εγκρίθηκε
το 2007, ως συνέχεια του στρατηγικού πλαισίου δράσης της ΕΕ στον τομέα του
πολιτισμού. Η νέα ατζέντα προτείνει τρεις στρατηγικούς στόχους, με κοινωνικές,
οικονομικές και εξωτερικές διαστάσεις: 1) αξιοποίηση της δύναμης του πολιτισμού για
κοινωνική συνοχή και ευημερία· 2) στήριξη της πολιτιστικής δημιουργικότητας στην
εκπαίδευση και την καινοτομία, καθώς και για την απασχόληση και την ανάπτυξη·
και 3) ενίσχυση των διεθνών πολιτιστικών σχέσεων. Η ατζέντα καθορίζει βελτιωμένες
μεθόδους εργασίας με τα κράτη μέλη, την κοινωνία των πολιτών και τους διεθνείς
εταίρους. Υλοποιείται μέσω του προγράμματος εργασιών για τον πολιτισμό 2019-2022,
που εγκρίθηκε από το Συμβούλιο στις 27 Νοεμβρίου 2018 και τροποποιήθηκε στις
26 Μαΐου 2020. Το πρόγραμμα εργασιών για τον πολιτισμό 2019-2022 ορίζει έξι
προτεραιότητες: 1) βιωσιμότητα της πολιτιστικής κληρονομιάς· 2) συνοχή και ευημερία·
3) ένα οικοσύστημα που να στηρίζει τους καλλιτέχνες, τους επαγγελματίες του
πολιτισμού και της δημιουργίας και το ευρωπαϊκό περιεχόμενο· 4) ισότητα των φύλων·
5) διεθνείς πολιτιστικές σχέσεις και (6) ο πολιτισμός ως κινητήρια δύναμη για τη
βιώσιμη ανάπτυξη (προτεραιότητα που προστέθηκε το 2020 μετά τα συμπεράσματα
του Συμβουλίου για την τροποποίηση του προγράμματος εργασιών για τον πολιτισμό,
βλ. ανωτέρω). Οι προτεραιότητες υλοποιούνται με 18 συγκεκριμένες δράσεις.
2. Διεθνείς πολιτιστικές σχέσεις
Η κοινή ανακοίνωση «Προς μια στρατηγική της ΕΕ για διεθνείς πολιτιστικές σχέσεις»,
που υποβλήθηκε από την Επιτροπή και την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής
Δράσης (ΕΥΕΔ) στα μέσα του 2016, έχει ως στόχο την ενθάρρυνση της πολιτιστικής
συνεργασίας μεταξύ της ΕΕ και των χωρών εταίρων της. Τονίζει τη δέσμευση της ΕΕ
να προωθήσει τις διεθνείς πολιτιστικές σχέσεις μέσω της στήριξης και της παροχής
βοήθειας σε τρίτες χώρες και της προώθησης των διαφορετικών πολιτισμών των
κρατών μελών μέσω της πολιτιστικής διπλωματίας.
3. Διαπολιτισμικός διάλογος
Ο διαπολιτισμικός διάλογος αποτελεί μόνιμη προτεραιότητα της ΕΕ. Με την έναρξη
ισχύος της Συνθήκης της Λισαβόνας το 2009, η προτεραιότητα αυτή έγινε ακόμη πιο
σημαντική. Ορισμένες σημαντικές πρωτοβουλίες στον τομέα της πολιτικής για τον
πολιτισμό, αφορούν πρωτοβουλίες για τον πολιτισμό των Ρομά, τις διαπολιτισμικές
πόλεις και τον διάλογο με την Πλατφόρμα για τη Διαπολιτισμική Ευρώπη. Ο
διαπολιτισμικός διάλογος προωθείται και από άλλες πολιτικές της ΕΕ, όπως είναι οι
πολιτικές που σχετίζονται με τον οπτικοακουστικό τομέα, την πολυγλωσσία, τη νεολαία,
την έρευνα, την ενσωμάτωση και τις εξωτερικές σχέσεις.
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Β. Προγράμματα χρηματοδότησης και πρωτοβουλίες στήριξης
1. Δημιουργική Ευρώπη
Στις 14 Δεκεμβρίου 2020, το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο κατέληξαν σε πολιτική
συμφωνία που εξασφαλίζει χρηματοδότηση ύψους 2,2 δισεκατομμυρίων ευρώ για
το πρόγραμμα «Δημιουργική Ευρώπη» για την περίοδο 2021-2027. Το ποσό αυτό
αντιπροσωπεύει αύξηση κατά 36 % σε σχέση με τον προϋπολογισμό της περιόδου
2014-2020, ύψους 1,46 δισεκατομμυρίων ευρώ, και υπερβαίνει τα 1,85 δισεκατομμύρια
ευρώ που είχε προτείνει αρχικά η Επιτροπή. Το Συμβούλιο ενέκρινε τη θέση του σε
πρώτη ανάγνωση στις 13 Απριλίου 2021 και το κείμενο εγκρίθηκε από το Κοινοβούλιο
σε δεύτερη ανάγνωση στην Ολομέλεια της 19ης Μαΐου 2021. Το νέο πρόγραμμα θα
τεθεί επισήμως σε ισχύ αμέσως μετά τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα.
Ωστόσο, οι διατάξεις αναδρομικότητας στον κανονισμό διασφαλίζουν ότι το νέο
πρόγραμμα Δημιουργική Ευρώπη βρίσκεται ήδη σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου
2021, προκειμένου να διασφαλιστεί η ομαλή μετάβαση από την προηγούμενη περίοδο
προγράμματος.
Η συμφωνία δίνει ιδιαίτερη έμφαση σε τρεις τομείς: 1) την ενίσχυση του μουσικού
τομέα, ιδίως της σύγχρονης και ζωντανής μουσικής, που θα καλυφθεί από τα κονδύλια
για τον πολιτισμό, τα οποία στηρίζουν, μεταξύ άλλων πρωτοβουλιών, πλατφόρμες
για την προώθηση αναδυόμενων καλλιτεχνών και δικτύων διανομής· 2) την απόδοση
προτεραιότητας σε γυναικεία ταλέντα και την στήριξη των καλλιτεχνικών και
επαγγελματικών σταδιοδρομιών των γυναικών, και την προώθηση της ισότητας των
φύλων ως μία από τις βασικές αξίες που πρέπει να επιδιώκει το πρόγραμμα· 3) την
προώθηση της ένταξης, διευκολύνοντας τη συμμετοχή των ατόμων με αναπηρία και
των κοινωνικά περιθωριοποιημένων ομάδων να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα και
απλουστεύοντας τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων.
Το πρώτο πρόγραμμα «Δημιουργική Ευρώπη» (2014-2020) συγκέντρωσε
προγενέστερα προγράμματα της ΕΕ: τα προγράμματα MEDIA (1991-2013),
το πρόγραμμα MEDIA Mundus (2011-2013), καθώς και τα προγράμματα
«Πολιτισμός» (2000-2013). Στο πλαίσιο του υποπρογράμματος «Πολιτισμός»,
διατέθηκε χρηματοδότηση 1) για τη διακρατική συνεργασία στους τομείς του πολιτισμού
και της δημιουργίας· 2) για ευρωπαϊκά δίκτυα που επιτρέπουν στους εργαζόμενους
του πολιτισμού και του δημιουργικού τομέα, με συγκεκριμένες δεξιότητες και πείρα,
να αποκτήσουν πρόσβαση σε διεθνείς συνεργασίες και νέες επαγγελματικές ευκαιρίες·
3) για Ευρωπαϊκές πλατφόρμες που διευκολύνουν την κινητικότητα και την προβολή
των δημιουργών και των καλλιτεχνών· και 4) για τη μετάφραση λογοτεχνικών έργων
και την προώθησή τους.
2. Πολιτιστικές Πρωτεύουσες της Ευρώπης
Οι Πολιτιστικές Πρωτεύουσες της Ευρώπης (ΠΠΕ) είναι από τις πιο επιτυχημένες
και πιο γνωστές πολιτιστικές πρωτοβουλίες της ΕΕ. Κάθε χρόνο, δύο πόλεις σε δύο
διαφορετικές χώρες της ΕΕ ονομάζονται Πολιτιστικές Πρωτεύουσες της Ευρώπης.
Κατ’ εξαίρεση, λόγω της νόσου COVID-19, επετράπη στις πολιτιστικές πρωτεύουσες
2020 να διατηρήσουν τους τίτλους τους έως τα τέλη Απριλίου 2021.
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Οι πόλεις επιλέγονται από ανεξάρτητη επιτροπή εμπειρογνωμόνων, με βάση ένα
πολιτιστικό πρόγραμμα που πρέπει να έχει μια ισχυρή ευρωπαϊκή διάσταση, που
ενθαρρύνει τη συμμετοχή του τοπικού πληθυσμού ανεξαρτήτως ηλικίας και συμβάλει
στη μακροπρόθεσμη ανάπτυξη της πόλης. Με την πάροδο των χρόνων, οι ΠΠΕ
αποτέλεσαν μια μοναδική ευκαιρία για την αναγέννηση των πόλεων, την προώθηση
της δημιουργικότητάς τους και τη βελτίωση της εικόνας τους. Μέχρι στιγμής, ο τίτλος
της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης έχει απονεμηθεί σε περισσότερες από 50
πόλεις. Η διαδικασία επιλογής της πόλης ξεκινά περίπου έξι έτη νωρίτερα, παρόλο που
η σειρά των κρατών μελών για τα οποία κρίνεται ότι διαθέτουν τις προϋποθέσεις για τη
φιλοξενία της εκδήλωσης έχει οριστεί ακόμη πιο νωρίς.
Οι κανόνες και οι προϋποθέσεις για την απόδοση του τίτλου, οι οποίοι βρίσκονται σε
ισχύ και θα ισχύουν έως και το 2033, καθορίζονται στην απόφαση αριθ. 445/2014/
ΕΕ. Η απόφαση έδωσε σε υποψήφιες και δυνάμει υποψήφιες χώρες την ευκαιρία να
συμμετάσχουν στην πρωτοβουλία, υπό την προϋπόθεση ότι συμμετέχουν ήδη στο
πρόγραμμα «Δημιουργική Ευρώπη». Η απόφαση αυτή τροποποιήθηκε περαιτέρω
το 2017 με μια απόφαση για την καταστεί διαθέσιμη η πρωτοβουλία και στις
χώρες της Ευρωπαϊκής Ζώνης Ελεύθερων Συναλλαγών (ΕΖΕΣ) και του Ευρωπαϊκού
Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) (απόφαση (ΕΕ) 2017/2017). Πιο πρόσφατα, η απόφαση
προσαρμόστηκε το 2020 ώστε να αντικατοπτρίζει τη μεταβολή των περιστάσεων που
προκλήθηκαν από την πανδημία COVID-19 (απόφαση (ΕΕ) 2020/2229/ΕΕ).
3. Το σήμα ευρωπαϊκής πολιτιστικής κληρονομιάς και το Ευρωπαϊκό Έτος
Πολιτιστικής Κληρονομιάς 2018
Το σήμα ευρωπαϊκής πολιτιστικής κληρονομιάς είχε σχεδιαστεί το 2005 ως
διακυβερνητική πρωτοβουλία μεταξύ αρκετών κρατών μελών. Το 2010, κατόπιν
αιτήματός τους, η Επιτροπή πρότεινε να αναχθεί το σήμα ευρωπαϊκής πολιτιστικής
κληρονομιάς σε επίσημη πρωτοβουλία της ΕΕ. Το σήμα καθιερώθηκε το 2011 με
την απόφαση αριθ. 1194/2011/ΕΕ. Πρωταρχικός στόχος του είναι να ενισχυθεί ο
διαπολιτισμικός διάλογος και η αίσθηση των πολιτών ότι ανήκουν στην ΕΕ. Οι τόποι με
σήμα ευρωπαϊκής πολιτιστικής κληρονομιάς επιλέγονται για τη μεγάλη συμβολική τους
αξία, τον ρόλο που έχουν διαδραματίσει στην ιστορία και τον πολιτισμό της Ευρώπης
και της ΕΕ, καθώς και για τη σχέση τους με τις δημοκρατικές αρχές και τα ανθρώπινα
δικαιώματα. Από το 2013, το σήμα έχει απονεμηθεί σε 48 τόπους.
Στις 30 Αυγούστου 2016, η Επιτροπή υπέβαλε πρόταση προς το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, με την οποία ζήτησε να οριστεί το 2018 Ευρωπαϊκό Έτος
Πολιτιστικής Κληρονομιάς, ανταποκρινόμενη σε προγενέστερα αιτήματα και από τα δύο
θεσμικά όργανα. Η πρόταση εγκρίθηκε το πρώτο εξάμηνο του 2017. Η πρωτοβουλία
του Ευρωπαϊκού Έτους Πολιτιστικής Κληρονομιάς επιδιώκει να προβάλει τον ρόλο
της πολιτιστικής κληρονομιάς της Ευρώπης για τη διαμόρφωση κοινής αντίληψης της
ιστορίας και της ταυτότητας. Έλαβε χρηματοδότηση ύψους 8 εκατ. EUR για την περίοδο
από την 1η Ιανουαρίου 2017 έως την 31η Δεκεμβρίου 2018.
4. Παράνομη αφαίρεση πολιτιστικών αγαθών
Με την οδηγία 2014/60/ΕΕ, η οποία αποτελεί αναδιατύπωση της οδηγίας 93/7/
ΕΟΚ, η ΕΕ επιδιώκει να προστατέψει την πολιτιστική κληρονομιά και να συνδυάσει
την προστασία αυτή με την αρχή της ελεύθερης κυκλοφορίας αγαθών. Η οδηγία
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προβλέπει την υλική επιστροφή των πολιτιστικών αγαθών που έχουν απομακρυνθεί
παράνομα από το έδαφος ενός κράτους μέλους μετά την 1η Ιανουαρίου 1993, και
θεσπίζει μηχανισμούς συνεργασίας και διαδικασίες για την εξασφάλιση της επιστροφής
των αντικειμένων που απομακρύνθηκαν παράνομα. Η οδηγία καλύπτει όλα τα
πολιτιστικά αγαθά που χαρακτηρίζονται «εθνικοί θησαυροί καλλιτεχνικής, ιστορικής ή
αρχαιολογικής αξίας» δυνάμει της εθνικής νομοθεσίας.
5. Βραβεία
Η πολιτική της ΕΕ στον τομέα του πολιτισμού στηρίζει μια σειρά βραβείων στους τομείς
της πολιτιστικής κληρονομιάς, της αρχιτεκτονικής, της λογοτεχνίας και της μουσικής.
Στόχος των βραβείων αυτών είναι να αναγνωριστεί η εξαιρετική ποιότητα και επιτυχία
των ευρωπαϊκών δραστηριοτήτων στους εν λόγω τομείς και να δοθεί έμφαση στο
έργο των καλλιτεχνών, των μουσικών, των αρχιτεκτόνων, των συγγραφέων και όσων
εργάζονται στον τομέα της πολιτιστικής κληρονομιάς. Επίσης χρησιμεύουν για την
ανάδειξη της πλούσιας πολιτιστικής πολυμορφίας της Ευρώπης και της σημασίας του
διαπολιτισμικού διαλόγου και των διασυνοριακών πολιτιστικών δραστηριοτήτων στην
ΕΕ και πέρα από αυτήν.
6. «Νέο ευρωπαϊκό Bauhaus»
Η πρωτοβουλία «νέο ευρωπαϊκό Bauhaus» παρουσιάστηκε από την Πρόεδρο της
Επιτροπής Ursula Von der Leyen και δρομολογήθηκε επίσημα στις 18 Ιανουαρίου
2021. Πρόκειται για ένα «εργαστήριο σκέψης και δράσης», που είναι την ίδια στιγμή
ένα εργαστήριο σχεδιασμού, ένας επιταχυντής και ένα δίκτυο. Πρόκειται για ένα
δημιουργικό έργο που συνδυάζει πολλές ειδικότητες και αποτελεί σημείο συνάντησης
και χώρο για τον σχεδιασμό των τρόπων διαβίωσης του μέλλοντος στο σταυροδρόμι
της τέχνης, του πολιτισμού, της επιστήμης και της τεχνολογίας.
Κύριος στόχος της πρωτοβουλίας είναι να προωθήσει τη δημιουργία χώρων
διαβίωσης που συμβαδίζουν με την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία, στηρίζοντας 1)
προσβάσιμους και χωρίς αποκλεισμούς χώρους που προωθούν τον διάλογο μεταξύ
διαφορετικών πολιτισμών, ειδικοτήτων, φύλων και ηλικιών και 2) βιώσιμες λύσεις
που σέβονται τα οικοσυστήματα του πλανήτη. Η πρωτοβουλία «νέο ευρωπαϊκό
Bauhaus» θα εξελιχθεί σε τρεις φάσεις: σχεδιασμό, παραγωγή και διάδοση. Οι
φάσεις αυτές θα λειτουργήσουν εν μέρει παράλληλα, στο πλαίσιο μιας ευρείας
διαδικασίας «συνδημιουργίας». Η πρωτοβουλία θα αναπτύξει επίσης ένα πλαίσιο
πηγών χρηματοδότησης για την ευθυγράμμιση με το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο
(ΠΔΠ).
Στις 15 Σεπτεμβρίου 2021, η Επιτροπή δημοσίευσε ανακοίνωση σχετικά με τον νέο
ευρωπαϊκό Bauhaus, η οποία περιλαμβάνει το πλαίσιο, τις βασικές αρχές, τις βασικές
δράσεις και τις δυνατότητες χρηματοδότησης.

Ο ρόλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Με σειρά ψηφισμάτων του[1], το Κοινοβούλιο έχει εκφράσει το πάγιο ενδιαφέρον του για
το δυναμικό και την ανάπτυξη των κλάδων του πολιτισμού και της δημιουργικότητας
(ΚΠΔ). Οι τομείς αυτοί, δεν αποτελούν απλώς έκφραση της πολιτιστικής πολυμορφίας,

[1]ΕΕ C 377 E της 7.12.2012, σ. 142· ΕΕ C 316 της 22.9.2017, σ. 88.
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αλλά απασχολούν και το 7,5% του εργατικού δυναμικού της ΕΕ και παράγουν αξία
ύψους 509 δισεκατομμυρίων ευρώ που προστίθενται στο ΑΕγχΠ.
Στο ψήφισμά του του 2016 σχετικά με μια συνεκτική πολιτική της ΕΕ για τους κλάδους
του πολιτισμού και της δημιουργικότητας, το Κοινοβούλιο έκανε έκκληση για μια
στρατηγική προσέγγιση για την αξιοποίηση του δυναμικού των ΚΠΔ και ζήτησε από
την Επιτροπή να αναπτύξει ένα σφαιρικό και μακροπρόθεσμο πλαίσιο βιομηχανικής
πολιτικής γι’ αυτούς. Ζήτησε επίσης να εγκριθούν μια σειρά μέτρων που θα βελτιώσουν
τις συνθήκες εργασίας στους εν λόγω κλάδους, προτείνοντας, μεταξύ άλλων, τη
συμπερίληψή τους στην Πρωτοβουλία για την απασχόληση των νέων και τη διάθεση
κονδυλίων για τη διευκόλυνση της σταδιοδρομίας, της επιχειρηματικότητας και της
κατάρτισης στους εν λόγω κλάδους.
Το Κοινοβούλιο έχει επίσης ασκήσει πιέσεις για μια στρατηγική προσέγγιση σχετικά
με τον ρόλο του πολιτισμού στις εξωτερικές σχέσεις. Στην προπαρασκευαστική δράση
στους προϋπολογισμούς του 2013 και του 2014, με τίτλο «Ο πολιτισμός στις εξωτερικές
σχέσεις της ΕΕ», υπογράμμισε τις σημαντικές δυνατότητες για τον πολιτισμό στο
πλαίσιο των εξωτερικών σχέσεων της ΕΕ. Αντιλαμβανόμενο τον πολιτισμό ως ένα
πανίσχυρο μέσο γεφύρωσης μεταξύ των ανθρώπων, το Κοινοβούλιο φρονεί ότι πρέπει
ο πολιτισμός να αποτελέσει ουσιαστικό τμήμα του πολιτικού διαλόγου που διεξάγει
η ΕΕ με τρίτες χώρες, διότι μπορεί να συμβάλει στην ενδυνάμωση της κοινωνίας
των πολιτών, να αποτρέψει τις συγκρούσεις και να βοηθήσει στη διάδοση των
αξιών της ΕΕ. Το 2016 εκπόνησε ψήφισμα σχετικά με τον διαπολιτισμικό διάλογο.
Σε απάντηση προς την κοινή ανακοίνωση Επιτροπής και ΕΥΕΔ με θέμα «Προς
μια στρατηγική της ΕΕ για διεθνείς πολιτιστικές σχέσεις», το Κοινοβούλιο ενέκρινε
τον Ιούλιο του 2017 ψήφισμα που συνέταξαν από κοινού η Επιτροπή Εξωτερικών
Υποθέσεων (AFET) και η Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας (CULT). Το ψήφισμα
προτείνει διάφορες πρωτοβουλίες, ομαδοποιημένες σε τέσσερις κατηγορίες: στόχους,
διακυβέρνηση και εργαλεία, διαπροσωπική προσέγγιση και την συνολική στρατηγική
της ΕΕ. Οι βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου προτείνουν να διαμορφωθεί μια
αποτελεσματική στρατηγική της ΕΕ στο πεδίο των διεθνών πολιτιστικών σχέσεων,
να διατεθεί χωριστό κονδύλι του προϋπολογισμού της ΕΕ για τον σκοπό αυτό, να
δρομολογηθεί πρόγραμμα της ΕΕ για τη διεθνή κινητικότητα και να δημιουργηθεί ένα
πρόγραμμα χορήγησης πολιτιστικών θεωρήσεων.
Στο πλαίσιο των καθηκόντων του ως συννομοθέτη, το Κοινοβούλιο ενέκρινε τις
προτάσεις της Επιτροπής για να ανοίξει η πρωτοβουλία της ΠΠΕ στις χώρες ΕΖΕΣ
και ΕΟΧ και για να αναγορευθεί το 2018 Ευρωπαϊκό Έτος Πολιτιστικής Κληρονομιάς.
Κατά την προηγούμενη κοινοβουλευτική περίοδο διαμόρφωσε το σήμα ευρωπαϊκής
πολιτιστικής κληρονομιάς και την οδηγία σχετικά με την επιστροφή πολιτιστικών
αγαθών. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εξέτασε το ζήτημα της πολιτιστικής κληρονομιάς
σε ψήφισμα του 2015 με θέμα μια ολοκληρωμένη προσέγγιση στην πολιτιστική
κληρονομιά για την Ευρώπη και υπογράμμισε τον ρόλο της πολιτιστικής κληρονομιάς
για την ανάπτυξη και τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης. Στις 20 Ιανουαρίου
2021, το Κοινοβούλιο ενέκρινε ψήφισμα σχετικά με την επίτευξη αποτελεσματικής
πολιτικής κληρονομιάς για το Ευρωπαϊκό Έτος Πολιτιστικής Κληρονομιάς, με βάση
έκθεση πρωτοβουλίας της επιτροπής CULT (2019/2194 (INI)). H έκθεση ζητεί από την
Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εντείνουν τη δράση τους για την προστασία και την
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προώθηση της γλωσσικής πολυμορφίας στην ψηφιακή εποχή, να συμπεριλάβουν την
πολιτιστική κληρονομιά των μειονοτήτων που είναι παρούσες στην Ευρώπη σε κάθε
συζήτηση σχετικά με την ευρωπαϊκή κληρονομιά και να στηρίξουν τις παραδοσιακές
ευρωπαϊκές και πανευρωπαϊκές πολιτιστικές εκδηλώσεις.
Κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων για τα ΠΔΠ 2014-2020 και 2021-2027,
όπως επίσης και καθ’ όλη τη διάρκεια των ετήσιων δημοσιονομικών διαδικασιών, το
Κοινοβούλιο έδωσε μάχη για την αύξηση των κονδυλίων του προϋπολογισμού για
τους κλάδους του πολιτισμού και της δημιουργικότητας, ιδίως δε για το πρόγραμμα
«Δημιουργική Ευρώπη». Στο σχέδιο γνωμοδότησης του ΕΚ σχετικά με την πρόταση
της Επιτροπής για το νέο ΠΔΠ 2021-2027, που ψηφίστηκε τον Οκτώβριο του 2018,
η επιτροπή CULT ζήτησε τον διπλασιασμό των πόρων για το νέο πρόγραμμα
«Δημιουργική Ευρώπη» (2021-2017). Στις 14 Δεκεμβρίου 2020, επιτεύχθηκε συμφωνία
που εξασφάλισε χρηματοδότηση ύψους 2,2 δισεκατομμυρίων ευρώ για το πρόγραμμα,
αυξάνοντας τον τρέχοντα προϋπολογισμό του κατά 36%. Όσον αφορά τις τροπολογίες
επί της πρότασης της Επιτροπής σχετικά με το πρόγραμμα «Δημιουργική Ευρώπη»
για την περίοδο 2021-2027, που ψηφίστηκε στην ολομέλεια του Μαρτίου 2019,
το Κοινοβούλιο πρότεινε να κατανεμηθούν τα κονδύλια σε διάφορα σκέλη του
προγράμματος, σε ποσοστά και όχι αριθμητικά, διασφαλίζοντας ένα ειδικό κονδύλιο για
έργα συνεργασίας στον πολιτιστικό τομέα. Επιπλέον, οι βουλευτές του ΕΚ πρότειναν
τροπολογίες με σκοπό την καλύτερη στήριξη της ανταγωνιστικότητας της δημιουργικής
αγοράς, την προώθηση της συμμετοχής και την προβολή της σημασίας του πολιτισμού
για την ανάπτυξη των ευρωπαϊκών πολιτών και κοινωνιών. Η συμφωνία μεταξύ του
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου εγκρίθηκε από την επιτροπή CULT στη συνεδρίαση
της 11ης Ιανουαρίου 2021. Στις 10 Μαΐου 2021, η επιτροπή CULT συνέστησε, κατόπιν
ψηφοφορίας, την έγκριση του κειμένου, το οποίο ενέκρινε επισήμως η ολομέλεια στις
19 Μαΐου 2021.
Το Κοινοβούλιο έχει επισημάνει επανειλημμένα τον τρόπο με τον οποίο η πανδημία
COVID-19 εξακολουθεί να επηρεάζει αρνητικά τον πολιτιστικό τομέα. Οι βουλευτές του
ΕΚ έχουν ζητήσει επαρκή και στοχευμένη χρηματοδοτική στήριξη για την άμβλυνση
της κρίσης στους ΤΠΔ και για την παροχή βοήθειας σε όσους απασχολούνται σε
αυτούς. Πρόσφατα, το θέμα συζητήθηκε πριν από την τελική ψηφοφορία για το
πρόγραμμα Δημιουργική Ευρώπη 2021-2027 τον Μάιο 2021 (παρακολουθήστε τη
συζήτηση εδώ). Επιπλέον, σε έκθεση πρωτοβουλίας σχετικά με την κατάσταση των
καλλιτεχνών και την πολιτιστική ανάκαμψη στην ΕΕ, η οποία ψηφίστηκε στην επιτροπή
CULT τον Σεπτέμβριο 2021, και σε αντίστοιχο ψήφισμα που εγκρίθηκε στην Ολομέλεια
στις 20 Οκτωβρίου 2021, οι ευρωβουλευτές έκαναν έκκληση για ένα «ευρωπαϊκό
καθεστώς του καλλιτέχνη». Με αυτόν τον τρόπο μπορεί να καθοριστεί ένα κοινό πλαίσιο
για τις συνθήκες εργασίας και τα ελάχιστα πρότυπα για τους καλλιτέχνες και τους
εργαζομένους στον πολιτιστικό τομέα σε όλες τις χώρες της ΕΕ.
Στις 8 Μαρτίου 2022, το Κοινοβούλιο ενέκρινε ψήφισμα σχετικά με τον ρόλο του
πολιτισμού, της εκπαίδευσης, των μέσων ενημέρωσης και του αθλητισμού στην
καταπολέμηση του ρατσισμού, με βάση έκθεση πρωτοβουλίας της επιτροπής CULT
(2021/2057(INI)). Η έκθεση καλεί τις χώρες της ΕΕ να λάβουν μέτρα για την
αντιμετώπιση των διαρθρωτικών αιτίων του ρατσισμού και των διακρίσεων στην ΕΕ.
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Καλεί επίσης τα κράτη μέλη να συμφωνήσουν επί της προτεινόμενης οδηγίας κατά των
διακρίσεων, η οποία έχει παγώσει στο Συμβούλιο από το 2008.

Katarzyna Anna Iskra
04/2022
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