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KULTŪRA

Europos Sąjungos veikla kultūros srityje papildo valstybių narių įgyvendinamą įvairių
sričių kultūros politiką, pvz., apimančią Europos kultūros paveldo išsaugojimą, įvairių
šalių kultūros institucijų bendradarbiavimą ir kūrybos darbuotojų judumo skatinimą.
Kultūros sektoriui aktualios ir tos Sutarčių nuostatos, kurios, kaip pasirodytų iš pirmo
žvilgsnio, su ja nėra susijusios.

TEISINIS PAGRINDAS IR TIKSLAI

Lisabonos sutartyje kultūrai tenka svarbi vieta: Europos Sąjungos sutarties (ES sutartis)
preambulėje aiškiai pažymima, kad įkvėpimo semiamasi „iš Europos kultūrinio, religinio
ir humanistinio paveldo“. Vienas iš esminių Sutartyje nurodytų ES tikslų – gerbti
„turtingą savo kultūros ir kalbų įvairovę“ bei užtikrinti, „kad Europos kultūros paveldas
būtų saugomas ir turtinamas“ (ES sutarties 3 straipsnis). Sutarties dėl Europos
Sąjungos veikimo (SESV) 6 straipsnyje pažymima, kad ES kompetencijos kultūros
srityje apima valstybių narių veiksmų rėmimą, koordinavimą arba papildymą.
ES veiksmai kultūros srityje dar labiau detalizuojami SESV 167 straipsnyje: ES turi
prisidėti prie valstybių narių kultūros klestėjimo, sykiu gerbdama jų nacionalinę ir
regioninę įvairovę bei akcentuodama bendrą kultūros paveldą. ES veiksmais turėtų
būti skatinamas valstybių narių bendradarbiavimas ir remiama bei papildoma jų veikla,
susijusi su geresniu Europos tautų istorijos ir kultūros pažinimu bei sklaida. išsaugant
ir apsaugant europinės svarbos kultūros paveldą bei puoselėjant nekomercinius
kultūrinius mainus, meninę ir literatūros kūrybą – taip pat ir audiovizualiniame
sektoriuje. Be to, ES ir valstybės narės gali bendradarbiauti su ES nepriklausančiomis
šalimis bei tarptautinėmis organizacijomis. Imantis veiksmų pagal kitas Sutarties
nuostatas, turi būti gerbiama ir skatinama Europos kultūros įvairovė.
Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 13 straipsnyje pažymima, kad menai
ir moksliniai tyrimai neturi būti varžomi. Vadovaujantis šios chartijos 22 straipsniu
reikalaujama, kad ES gerbtų „kultūrų, religijų ir kalbų įvairovę“.

LAIMĖJIMAI

A. Politikos naujovės
1. Europos kultūros darbotvarkė
2018 m. gegužės 22 d. Komisija priėmė naują Europos kultūros darbotvarkę, kuria
tęsiama 2007 m. patvirtinta Europos kultūros darbotvarkė bei kuri ir toliau atlieka ES
veiksmų kultūros sektoriuje strateginės programos vaidmenį. Naujojoje darbotvarkėje
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apibrėžiami trys strateginiai tikslai, grindžiami socialiniu, ekonominiu ir išorės aspektais:
1) panaudoti kultūros potencialą siekiant socialinės sanglaudos ir gerovės; 2) remti
kultūra pagrįstą kūrybiškumą švietimo ir inovacijų srityse bei siekiant kurti darbo vietas
ir skatinti ekonomikos augimą; 3) stiprinti tarptautinius kultūrinius ryšius. Darbotvarkėje
paaiškinami tvirtesnio bendradarbiavimo su valstybėmis narėmis, pilietine visuomene
ir tarptautiniais partneriais metodai. Ji įgyvendinama vadovaujantis 2018 m. lapkričio
27 d. Tarybos priimtu 2019–2022 m. darbo planu kultūros srityje. 2020 m. gegužės
26 d. šis planas buvo iš dalies pakeistas. Šiame darbo plane apibrėžti šeši prioritetai:
1) darnumas kultūros paveldo srityje; 2) sanglauda ir gerovė; 3) menininkams, kultūros
ir kūrybos sektorių specialistams bei Europos turiniui palanki ekosistema; 4) lyčių
lygybė; 5) tarptautiniai kultūriniai ryšiai; 6) kultūra kaip darnaus vystymosi varomoji
jėga (prioritetas įtrauktas 2020 m., vadovaujantis Tarybos išvadomis, kuriomis iš
dalies pakeičiamas darbo planas kultūros srityje, žr. pirmiau). Šie prioritetai praktiškai
realizuojami įgyvendinant 18 konkrečių veiksmų.
2. Tarptautiniai kultūriniai ryšiai
Bendro Komisijos ir Europos išorės veiksmų tarnybos (EIVT) komunikato „ES
tarptautinių kultūrinių ryšių strategijos kūrimas“, pateikto 2016 m. viduryje, tikslas –
skatinti ES ir jos šalių partnerių bendradarbiavimą kultūros srityje. Jame akcentuojamas
ES įsipareigojimas puoselėti tarptautinius kultūrinius ryšius teikiant paramą ir pagalbą
ES nepriklausančioms šalims bei remti valstybių narių kultūrų įvairovę pasitelkiant
kultūros diplomatiją.
3. Kultūrų dialogas
Kultūrų dialogas yra nuolatinis ES prioritetas. 2009 m. įsigaliojus Lisabonos sutarčiai,
šis prioritetas tapo netgi dar svarbesnis. Kai kurios svarbios šios konkrečios kultūros
politikos srities iniciatyvos yra susijusios su romų kultūra, tarpkultūriniais miestais ir
kultūrų dialogu naudojantis platforma „Kultūrų Europa“. Kitų sričių ES politika, pagal
kurią skatinamas kultūrų dialogas, apima audiovizualinio sektoriaus, daugiakalbystės,
jaunimo, mokslinių tyrimų, integracijos ir išorės santykių klausimus.
B. Finansavimo programos ir paramos iniciatyvos
1. „Kūrybiška Europa“
2020 m. gruodžio 14 d. Parlamentas ir Taryba pasiekė politinį susitarimą, pagal kurį
2021–2027 m. programai „Kūrybiška Europa“ buvo skirtas 2,2 mlrd. EUR finansavimas.
Tai 36 proc. daugiau nei 2014–2020 m. laikotarpiu (1,46 mlrd. EUR) ir viršija Komisijos
iš pradžių pasiūlytą 1,85 mlrd. EUR sumą. 2021 m. balandžio 13 d. savo poziciją per
pirmąjį svarstymą priėmė Taryba, o 2021 m. gegužės 19 d. plenariniame posėdyje
tekstą per antrąjį svarstymą priėmė Parlamentas. Naujoji programa oficialiai įsigaliojo
po paskelbimo Oficialiajame leidinyje 2021 m. gegužės 28 d. Tačiau, siekiant užtikrinti
sklandų perėjimą nuo ankstesnio programos laikotarpio, reglamento nuostatomis
dėl taikymo atgaline data buvo užtikrinta, kad naujoji programa „Kūrybiška Europa“
faktiškai galiotų jau nuo 2021 m. sausio 1 d.
Susitarimu ypatingas dėmesys skiriamas trims sritims: 1) siekiui stiprinti muzikos, ypač
šiuolaikinės ir gyvos muzikos, sektorių, kuris bus finansuojamas paprogramės „Kultūra“
lėšomis (be daugybės kitų iniciatyvų pagal šią paprogramę remiamos kylančių atlikėjų
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ir platinimo tinklų populiarinimo platformos); 2) siekiui teikti prioritetą talentingoms
moterims ir remti moterų meninę ir profesinę karjerą bei skatinti lyčių lygybę, kaip
vieną pagrindinių pagal šią programą remtinų vertybių; 3) įtraukties skatinimui padedant
programos veikloje dalyvauti neįgaliesiems ir socialiai marginalizuotų grupių atstovams
bei supaprastinant paraiškų pateikimo procesą.
Į pirmąją programą „Kūrybiška Europa“ (2014–2020 m.) buvo įtrauktos kelios
ankstesnės ES programos: MEDIA (1991–2013), „MEDIA Mundus“ (2011–2013) ir
„Kultūra“ (2000–2013). Pagal paprogramę „Kultūra“ finansavimas buvo skirtas 1)
tarptautiniam bendradarbiavimui kultūros ir kūrybos sektoriuose; 2) Europos tinklams,
kuriais naudojantis tarptautinio bendradarbiavimo ir naujos profesinės galimybės gali
būti atvertos kultūros ir kūrybos sektorių darbuotojams, turintiems specialių įgūdžių ir
patirties; 3) Europos platformoms, kuriomis naudojantis skatinamas kūrėjų ir menininkų
judumas ir matomumas, bei 4) kūrinių literatūriniam vertimui ir jų viešinimui.
2. Europos kultūros sostinės
Europos kultūros sostinės – viena žinomiausių ir sėkmingiausių ES kultūros iniciatyvų.
Kasmet Europos kultūros sostinėmis paskelbiami du miestai iš dviejų skirtingų ES šalių.
Dėl COVID-19 pandemijos 2020 m. sostinėms išimties tvarka buvo leista pasilikti šį
titulą iki 2021 m. balandžio mėn.
Miestus atrenka nepriklausoma ekspertų komisija, įvertinusi kultūros programą, kuri
turi pasižymėti tvirtu Europos aspektu bei prisidėti prie ilgalaikės miesto plėtros ir kurią
įgyvendinant turi dalyvauti visų amžiaus grupių vietos gyventojai. Bėgant metams,
ši iniciatyva tapo unikalia galimybe atgaivinti miestus, paskatinti jų kūrybiškumą ir
pagerinti jų įvaizdį. Iki šiol Europos kultūros sostinės statusas buvo suteiktas daugiau
nei 50 miestų. Miestų atrankos procedūra pradedama maždaug šešerius metus į priekį,
nors valstybių narių, turinčių teisę organizuoti renginius, eiliškumas apibrėžiamas
anksčiau.
Taisyklės ir sąlygos titului gauti, galiojančios iki 2033 m. imtinai, išdėstytos Sprendime
Nr. 445/2014/ES. Šiuo sprendimu galimybė prisijungti prie iniciatyvos buvo suteikta
šalims kandidatėms ir potencialioms šalims kandidatėms su sąlyga, kad jos jau
dalyvauja programos „Kūrybiška Europa“ veikloje. Sprendimas buvo dar kartą iš dalies
pakeistas 2017 m., nusprendus leisti prie iniciatyvos prisijungti Europos laisvosios
prekybos asociacijos (ELPA) ir Europos ekonominės erdvės (EEE) šalims (Sprendimas
2017/2017/ES). Naujausi sprendimo pakeitimai buvo atlikti 2020 m., siekiant atsižvelgti
į aplinkybes, pasikeitusias dėl COVID-19 pandemijos (Sprendimas (ES) 2020/2229).
3. Europos paveldo ženklas ir 2018-ieji – Europos kultūros paveldo metai
Europos paveldo ženklas gimė 2005 m., kaip tarpvyriausybinė keleto valstybių narių
tarpusavio iniciatyva. Jų prašymu 2010 m. Komisija pasiūlė Europos paveldo ženklą
paskelbti oficialia ES iniciatyva. Ženklas buvo sukurtas 2011 m., vadovaujantis
Sprendimu Nr. 1194/2011/ES. Bendras šios iniciatyvos tikslas yra stiprinti kultūrų
dialogą ir žmonių ryšio su ES pojūtį. Europos paveldo ženklo vietos atrenkamos
atsižvelgiant į didelę jų simbolinę vertę, jų vaidmenį Europos ir ES istorijos ir kultūros
kontekste bei jų ryšį su demokratiniais principais ir žmogaus teisėmis. Nuo 2013 m. šis
ženklas suteiktas 48 vietoms.
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2016 m. rugpjūčio 30 d. Komisija pateikė pasiūlymą Parlamentui ir Tarybai, kuriame –
atsižvelgiant į ankstesnius abiejų institucijų kreipimusis – buvo raginama 2018-
uosius paskelbti Europos kultūros paveldo metais. Pasiūlymas buvo priimtas 2017 m.
pirmojoje pusėje. Europos kultūros paveldo metų iniciatyva buvo siekiama atkreipti
dėmesį į šio paveldo vaidmenį puoselėjant bendros istorijos ir tapatybės jausmą.
Laikotarpiu nuo 2017 m. sausio 1 d. iki 2018 m. gruodžio 31 d. jai buvo skirtas 8 mln.
EUR finansavimas.
4. Neteisėtas kultūros objektų perkėlimas
Vadovaudamasi Direktyva 2014/60/ES (Direktyvos 93/7/EEB nauja redakcija), ES
siekia išsaugoti nacionalinį kultūros paveldą, jo apsaugą derinant su laisvo prekių
judėjimo principu. Šioje direktyvoje numatytas fizinis kultūros objektų, neteisėtai išvežtų
iš vienos iš valstybių narių teritorijos po 1993 m. sausio mėn., grąžinimas ir apibrėžti
bendradarbiavimo mechanizmai bei procedūros neteisėtai išvežtų objektų grąžinimui
užtikrinti. Direktyva apima visus kultūros objektus, kurie nacionalinės teisės aktais
apibrėžiami kaip meninę, istorinę ar archeologinę vertę turintis nacionalinis turtas.
5. Premijos
Įgyvendinant ES kultūros politiką, remiamas įvairių premijų kultūros paveldo,
architektūros, literatūros ir muzikos srityse skyrimas. Šių premijų tikslas – pripažinti
išskirtinę Europos veiklos šiose srityse kokybę ir sėkmę bei atkreipti dėmesį į
menininkų, muzikantų, architektų, rašytojų ir kultūros paveldo srities darbuotojų veiklą.
Taip parodoma ir turtinga Europos kultūros įvairovė bei kultūrų dialogo ir tarpvalstybinės
kultūrinės veiklos ES ir už jos ribų svarba.
6. Naujasis europinis bauhauzas
Komisijos pirmininkės Ursulos Von der Leyen pristatyta naujojo europinio bauhauzo
iniciatyva oficialiai pradėta įgyvendinti 2021 m. sausio 18 d. Ji apibūdinama kaip „idėjų
ir veiksmų kalvė“ bei „dizaino laboratorija, katalizatorius ir tinklas“. Tai kūrybiškas
tarpdisciplininis projektas – susitikimų vieta ir erdvė ateities gyvenimo būdams kurti ten,
kur susikerta meno, kultūros, mokslo ir technologijų keliai.
Pagrindinis šios iniciatyvos tikslas – skatinti kurti gyvenamąsias vietas, kurios atitiktų
Europos žaliojo kurso principus, remiant 1) įtraukias ir prieinamas erdves, kuriose
būtų puoselėjamas įvairių kultūrų, disciplinų, lyčių ir amžiaus grupių dialogas, bei 2)
tvarius sprendimus, kuriais būtų tausojamos planetos ekosistemos. Naujojo europinio
bauhauzo iniciatyva bus plėtojama trimis – dizaino, įgyvendinimo ir sklaidos – etapais.
Iš dalies šie etapai bus įgyvendinami paraleliai – įsitraukiant į didelio masto bendro
kūrimo procesą. Be to, pagal iniciatyvą bus sukurta finansavimo šaltinių sistema,
suderinta su daugiamete finansine programa (DFP).
2021 m. rugsėjo 15 d. Komisija paskelbė komunikatą dėl naujojo europinio bauhauzo,
įskaitant jo sistemą, kertinius principus, svarbiausius veiksmus ir finansavimo
galimybes.
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EUROPOS PARLAMENTO VAIDMUO

Parlamentas ne vienoje rezoliucijoje[1] yra pažymėjęs, kad jau ilgą laiką domisi kultūros
ir kūrybos sektorių potencialu bei jų plėtros galimybėmis. Be to, kad šie sektoriai
atspindi ES kultūrų įvairovę, juose dirba 7,5 proc. jos darbo jėgos, o šių sektorių
pridėtinė vertė BVP požiūriu sudaro 509 mlrd. EUR.
Savo 2016 m. rezoliucijoje dėl nuoseklios ES kultūros ir kūrybos pramonės politikos
Parlamentas ragino vadovautis strateginiu požiūriu kultūros ir kūrybos sektorių
potencialui išlaisvinti bei paprašė Komisijos parengti jiems skirtą išsamią ir ilgalaikę
sektorinės politikos programą. Jis paragino imtis priemonių, kuriomis būtų gerinamos
darbo sąlygos šiuose sektoriuose, pvz., įtraukiant juos į Jaunimo užimtumo iniciatyvą
ir skiriant lėšų, kad būtų palengvintas karjeros kelias ir skatinamas verslumas bei
mokymas.
Parlamentas taip pat primygtinai ragino vadovautis strateginiu požiūriu į kultūros
vaidmenį palaikant išorės santykius. Savo parengiamuosiuose veiksmuose „Kultūra ES
išorės santykių srityje“, susijusiuose su 2013 m. ir 2014 m. biudžetu, jis akcentavo didelį
kultūros potencialą ES palaikant išorės santykius. Pripažindamas, jog kultūra yra tvirtas
žmones jungiantis tiltas, Parlamentas laikosi nuomonės, kad ji turėtų tapti esmine
ES politinio dialogo su ES nepriklausančiomis šalimis dalimi, nes gali padėti stiprinti
pilietinę visuomenę, užkirsti kelią konfliktams ir propaguoti ES vertybes. 2016 m. jis
parengė rezoliuciją dėl kultūrų dialogo. Reaguodamas į bendrą Komisijos ir EIVT
komunikatą „ES tarptautinių kultūrinių ryšių strategijos kūrimas“, 2017 m. liepos mėn.
Parlamentas priėmė rezoliuciją, kurią kartu parengė Užsienio reikalų (AFET) bei
Kultūros ir švietimo (CULT) komitetai. Rezoliucijoje buvo pasiūlyta keletas iniciatyvų,
suskirstytų į keturis pogrupius: tikslai, valdymas ir priemonės, žmonių tarpusavio ryšiais
grindžiamas požiūris bei Visuotinė ES strategija. Parlamento nariai rekomendavo
parengti veiksmingą ES tarptautinių kultūrinių ryšių strategiją ir šiuo tikslu numatyti
atskirą ES biudžeto eilutę, inicijuoti ES tarptautinio judumo programą bei sukurti
kultūros vizos programą.
Parlamentas, kaip viena iš teisėkūros institucijų, pritarė Komisijos pasiūlymams išplėsti
Europos kultūros sostinių iniciatyvą įtraukiant ELPA ir EEE šalis bei 2018-uosius
paskelbti Europos kultūros paveldo metais. Ankstesnės kadencijos laikotarpiu jis
prisidėjo prie Europos paveldo ženklo kūrimo ir Direktyvos dėl perkeltų kultūros objektų
grąžinimo rengimo. Kultūros paveldo klausimą Parlamentas įtraukė į savo 2015 m.
rezoliuciją dėl integruoto požiūrio į Europos kultūros paveldą, akcentuodamas kultūros
paveldo svarbą ekonomikos augimui ir darbo vietų kūrimui. 2021 m. sausio 20 d.
Parlamentas, remdamasis CULT komiteto pranešimu savo iniciatyva (2019/2194(INI)),
priėmė rezoliuciją dėl ilgalaikio Europos kultūros paveldo metų politinio poveikio
užtikrinimo. Pranešime Komisija ir valstybės narės buvo raginamos labiau stengtis
apsaugoti ir skatinti kalbų įvairovę skaitmeniniame amžiuje, įtraukti Europos mažumų
kultūros paveldą į visas diskusijas apie Europos paveldą bei remti tradicinius Europos
ir paneuropinius kultūros renginius.

[1] OL C 377 E, 2012 12 7, p. 142; OL C 316, 2017 9 22, p. 88.
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Per derybas dėl 2014–2020 m. ir 2021–2027 m. DFP bei metines biudžeto procedūras
Parlamentas nuolatos kovojo už didesnius biudžeto asignavimus kultūros ir kūrybos
sektoriams, visų pirma programai „Kūrybiška Europa“. Savo nuomonės dėl Komisijos
pasiūlymo dėl naujos 2021–2027 DFP projekte, dėl kurio buvo balsuojama 2018 m.
spalio mėn., CULT komitetas ragino padvigubinti išteklius naujajai 2021–2027 m.
programai „Kūrybiška Europa“. 2020 m. gruodžio 14 d. buvo pasiektas susitarimas
dėl 2,2 mlrd. EUR finansavimo šiai programai, taigi jos dabartinis biudžetas padidėjo
36 proc. Kalbant apie Komisijos pasiūlymo dėl 2021–2027 m. programos „Kūrybiška
Europa“ pakeitimus, dėl kurių buvo balsuojama 2019 m. kovo mėn. plenariniame
posėdyje, Parlamentas pasiūlė, kad skirtingų paprogramių lėšos būtų skirstomos jas
išreiškiant procentais, o ne skaičiais, siekiant užtikrinti specialius asignavimus kultūros
sektoriaus bendradarbiavimo projektams. Be to, Parlamento nariai pasiūlė pakeitimų,
siekiant labiau paremti kūrybos rinkos konkurencingumą, skatinti didesnį įtraukumą ir
informuoti apie kultūros svarbą Europos gyventojų bei visuomenių raidai. Parlamento
ir Tarybos susitarimas buvo patvirtintas CULT komiteto 2021 m. sausio 11 d. posėdyje.
2021 m. gegužės 10 d. CULT komitetas balsuodamas rekomendavo pritarti tekstui.
Oficialiai jis buvo priimtas 2021 m. gegužės 19 d. plenariniame posėdyje.
Parlamentas yra ne kartą pabrėžęs, kad kultūros sektorius ir toliau nukenčia dėl
COVID-19 pandemijos. Parlamento nariai ragino skirti deramą tikslinę finansinę
paramą, siekiant sušvelninti krizę kultūros ir kūrybos sektoriuje bei padėti jo
darbuotojams. Šis klausimas buvo iškeltas per plenarinio posėdžio diskusijas prieš
galutinį balsavimą dėl 2021–2027 m. programos „Kūrybiška Europa“, įvykusį 2021 m.
gegužės mėn. (diskusijos įrašas pateikiamas čia). Be to, savo iniciatyva parengtame
pranešime dėl menininkų padėties ir kultūros gaivinimo ES, dėl kurio CULT komitetas
balsavo 2021 m. rugsėjo mėn., ir atitinkamoje rezoliucijoje, priimtoje 2021 m. spalio
20 d. plenariniame posėdyje, Parlamento nariai ragino apibrėžti Europos menininko
statusą. Taip būtų sukurta bendra visų ES šalių menininkų ir kultūros darbuotojų darbo
sąlygų ir būtiniausių standartų sistema.
2022 m. kovo 8 d. Parlamentas, remdamasis CULT komiteto pranešimu savo iniciatyva
(2021/2057(INI)), priėmė rezoliuciją dėl kultūros, švietimo, žiniasklaidos ir sporto
vaidmens kovojant su rasizmu. Pranešime ES šalys raginamos imtis priemonių,
siekiant spręsti struktūrinių rasizmo ir diskriminacijos priežasčių ES klausimą. Be to,
jame valstybės narės raginamos pritarti siūlomai kovos su diskriminacija direktyvai, kuri
nuo 2008 m. blokuojama Taryboje.

Katarzyna Anna Iskra
04/2022
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