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KULTŪRA

Eiropas Savienības rīcība kultūras jomā papildina dalībvalstu kultūras politiku
dažādās nozarēs, piemēram, tā attiecas uz Eiropas kultūras mantojuma aizsardzību,
dažādu valstu kultūras iestāžu sadarbību un radošo darbinieku mobilitātes
veicināšanu. Uz kultūras nozari attiecas arī tie Līgumu noteikumi, kas nav tieši saistīti
ar kultūras jomu.

JURIDISKAIS PAMATS UN MĒRĶI

Lisabonas līgums kultūrai piešķir lielu nozīmi. Līguma par Eiropas Savienību (LES)
preambulā ir skaidri teikts: “iedvesmojoties no Eiropas kultūras, reliģijas un humānisma
mantojuma.” Viens no Līgumā minētajiem galvenajiem ES mērķiem paredz, ka ES
“respektē savu bagātīgo kultūru un valodu daudzveidību un (..) nodrošina Eiropas
kultūras mantojuma aizsardzību un sekmēšanu” (LES 3. pants). Līguma par Eiropas
Savienības darbību 6. pantā teikts, ka Savienības kompetencē kultūras jomā ir veikt
darbības, lai atbalstītu, koordinētu vai papildinātu dalībvalstu darbības.
LESD 167. pantā sniegta sīkāka informācija par ES rīcību kultūras jomā: ES ir jāveicina
dalībvalstu kultūru uzplaukums, respektējot to nacionālās un reģionālās atšķirības un
pievēršot uzmanību kopīgajam kultūras mantojumam. ES rīcībai ir jārosina dalībvalstu
sadarbība un jāatbalsta un jāpapildina to rīcība attiecībā uz zināšanu par Eiropas tautu
kultūru un vēsturi uzlabošanu un popularizēšanu, saglabājot un aizsargājot Eiropas
nozīmes kultūras mantojumu un veicinot nekomerciālās kultūras apmaiņu un darbību
mākslā un literatūrā, arī audiovizuālajā nozarē. ES un dalībvalstis var arī rosināt
sadarbību ar trešām valstīm un starptautiskajām organizācijām. Rīcībā, ko īsteno
saskaņā ar Līguma noteikumiem, ir jāciena Eiropas kultūru daudzveidība, un šai rīcībai
ir jābūt vērstai uz tās popularizēšanu.
ES Pamattiesību hartas 13. pantā minēts, ka “pētījumi humanitārajās un eksaktajās
zinātnēs ir brīvi”. Pamattiesību hartas 22. pantā teikts, ka “Savienība respektē kultūru,
reliģiju un valodu daudzveidību”.

SASNIEGUMI

A. Politikas izstrāde
1. Eiropas darba kārtība kultūrai
2018. gada 22. maijā Komisija pieņēma jaunu Eiropas darba kārtība kultūrai, kas ir
pašreizējās, 2007. gadā pieņemtās Eiropas darba kārtības kultūrai, pēctece, ar kuru
turpina paredzēt stratēģisko satvaru ES rīcībai kultūras nozarē. Jaunajā darba kārtībā ir
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ierosināti trīs stratēģiskie mērķi ar sociālo, ekonomisko un ārējo dimensiju: 1) izmantot
kultūras potenciālu sociālās kohēzijas un labklājības veicināšanai; 2) atbalstīt
kultūrā balstītu radošumu izglītībā, inovācijā, nodarbinātībā un izaugsmē; 3) stiprināt
starptautiskos kultūras sakarus. Darba programmā izklāstītas uzlabotas metodes
sadarbībai ar dalībvalstīm, pilsonisko sabiedrību un starptautiskajiem partneriem.
To īsteno ar kultūras darba plānu (2019.–2022. gadam), ko Padome pieņēma
2018. gada 27. novembrī un grozīja 2020. gada 26. maijā. Kultūras darba plānā
2019.–2022. gadam ir izvirzītas sešas prioritātes: 1) kultūras mantojuma ilgtspēja;
2) kohēzija un labklājība; 3) ekosistēma mākslinieku, kultūras jomas un radošo nozaru
darbinieku un Eiropas satura atbalstam; 4) dzimumu līdztiesība; 5) starptautiskās
kultūras attiecības un 6) kultūra kā ilgtspējīgu attīstību rosinošs faktors (prioritāte
pievienota 2020. gadā pēc Padomes diskusijām, ar kurām tika grozīts kultūras
darba plāns, kā aprakstīts iepriekš). Šīs prioritātes tiek īstenotas ar 18 konkrētiem
pasākumiem.
2. Starptautiskās kultūras attiecības
Kopīgā paziņojuma “Starptautisko kultūras attiecību ES stratēģijas veidošana”, ar
ko Komisija un Eiropas Ārējās darbības dienests (EĀDD) nāca klajā 2016. gada
vidū, mērķis ir ES un tās partnervalstu sadarbības rosināšana kultūras jomā. Tajā
uzsvērta ES apņemšanās veicināt starptautiskās kultūras attiecības, sniedzot atbalstu
un palīdzību trešām valstīm un ar kultūras diplomātiju veicinot dalībvalstu daudzveidīgo
kultūru.
3. Starpkultūru dialogs
Starpkultūru dialogs Eiropas Savienībā ir pastāvīga prioritāte. Līdz ar Lisabonas līguma
stāšanos spēkā 2009. gadā šī prioritāte ir kļuvusi vēl nozīmīgāka. Dažas no iniciatīvām,
kurām pievēršas īpašā kultūras politikas joma, ir, piemēram, iniciatīva par romu
kultūru, projekts “Pilsētas ar kultūru daudzveidību” un dialogs ar platformu starpkultūru
Eiropai. Kā dažus citus ES politikas virzienus starpkultūru dialoga veicināšanai var
minēt audiovizuālo nozari, daudzvalodību, jaunatni, pētniecību, integrāciju un ārējās
attiecības.
B. Finansēšanas programmas un atbalsta iniciatīvas
1. Radošā Eiropa
2020. gada 14. decembrī Parlaments un Padome panāca politisko vienošanos par
finansējuma nodrošināšanu 2,2 miljardu EUR apmērā programmai “Radošā Eiropa”
2021.–2027. gadam. Šis finansējums ir par 36 % lielāks nekā 2014.-2020. gada
programmas budžets, kas bija 1,46 miljardi EUR, kā arī lielāks nekā Komisijas
sākotnēji ierosinātais programmas finansējums (1,8 miljardi EUR). Padome 2021. gada
13. aprīlī pieņēma savu nostāju pirmajā lasījumā, un šo tekstu Parlaments 2021. gada
19. maija plenārsēdē pieņēma otrajā lasījumā. Jaunā programma oficiāli stājās
spēkā tūlīt pēc tās publicēšanas izdevumā Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis
2021. gada 28. maijā. Tomēr regulas noteikumi par atpakaļejošu spēku nodrošina
jaunās programmas “Radošā Eiropa” stāšanos spēkā jau ar 2021. gada 1. janvāri, lai
nodrošinātu vienmērīgu pāreju no iepriekšējā plānošanas perioda.
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Vienošanās īpaša uzmanība ir pievērsta trim jomām: 1) mūzikas nozares, jo īpaši
mūsdienu un dzīvās mūzikas, stiprināšanai, ko segs no apakšprogrammas “Kultūra”
fondiem, ar kuriem cita starpā atbalsta iniciatīvas un platformas, kas popularizē
daudzsološus izpildītājus un izplatīšanas tīklus; 2) talantīgu sieviešu atbalstīšanai
prioritārā kārtā un sieviešu mākslinieciskās un profesionālās karjeras atbalstīšanai,
kā arī dzimumu līdztiesības kā vienas no programmas pamatvērtībām veicināšanai;
3) iekļautības veicināšanai, atvieglojot cilvēku ar invaliditāti un sociāli atstumtu grupu
dalību programmā un vienkāršojot pieteikuma iesniegšanas procesu.
Pirmajā programmā “Radošā Eiropa” (2014.–2020. g.) bija apvienotas iepriekšējās
ES programmas: MEDIA (1991.–2013. gads), MEDIA Mundus (2011.–2013. gads)
un “Kultūra” (2000.–2013. gads). Apakšprogrammā “Kultūra” finansējumu piešķīra
1) starptautiskajai sadarbībai kultūras un radošajās nozarēs; 2) Eiropas tīkliem, kuru
mērķis bija sniegt kultūras un radošajā nozarē strādājošajām personām specifiskas
prasmes un pieredzi, lai radītu tām starptautiskās sadarbības un jaunas profesionālās
iespējas; 3) Eiropas platformām, kas veicina radošo darbinieku un mākslinieku
mobilitāti un atpazīstamību; 4) daiļliteratūras darbu tulkošanai un to popularizēšanai.
2. Eiropas kultūras galvaspilsētas
Eiropas kultūras galvaspilsētas ir viena no Eiropas Savienības vislabāk zināmajām un
visveiksmīgākajām kultūras iniciatīvām. Katru gadu divas pilsētas no divām dažādām
ES valstīm izraugās par Eiropas kultūras galvaspilsētām. Covid-19 pandēmijas dēļ
2020. gada kultūras galvaspilsētām savu statusu ārpus kārtas atļāva saglabāt līdz
2021. gada aprīlim.
Pilsētas izraugās neatkarīga ekspertu grupa, pamatojoties uz kultūras programmu,
kurā jābūt spēcīgai Eiropas dimensijai, jānodrošina plaša visu vecumu vietējo
iedzīvotāju līdzdalība un jāveicina pilsētas ilgtermiņa attīstība. Gadu gaitā šī iniciatīva
ir kļuvusi par unikālu iespēju atjaunot pilsētas, veicināt to radošumu un uzlabot to tēlu.
Līdz šim Eiropas kultūras galvaspilsētas statuss piešķirts vairāk nekā 50 pilsētām.
Pilsētas izvēles process sākas apmēram sešus gadus iepriekš, lai gan kārtība, kādā
dalībvalstīm piešķir tiesības rīkot šo pasākumu, ir noteikta jau pirms tam.
Šo tiesību iegūšanas noteikumi un nosacījumi ir spēkā līdz 2033. gadam (ieskaitot)
un ir izklāstīti Lēmumā Nr. 445/2014/ES. Ar šo lēmumu iespēja piedalīties šajā
iniciatīvā tika sniegta arī kandidātvalstu un potenciālo kandidātvalstu pilsētām ar
nosacījumu, ka šīs valstis jau piedalās programmā “Radošā Eiropa”. Lēmums vēlreiz
tika grozīts 2017. gadā ar lēmumu, kas deva iespēju iniciatīvā piedalīties arī pilsētām
no EBTA/EEZ dalībvalstīm (Lēmums (ES) 2017/1545). Pēdējie lēmuma pielāgojumi ir
veikti 2020. gadā, lai atspoguļotu Covid-19 pandēmijas izraisītās izmaiņas apstākļos
(Lēmums (ES) 2020/2229/ES).
3. Eiropas mantojuma zīme un 2018. gads kā Eiropas Kultūras mantojuma gads
Eiropas mantojuma zīmi sākotnēji ieviesa 2005. gadā kā vairāku dalībvalstu valdību
iniciatīvu. Pēc dalībvalstu lūguma Komisija 2010. gadā ierosināja oficiāli padarīt
Eiropas mantojuma zīmi par ES iniciatīvu, un 2011. gadā ar Lēmumu Nr. 1194/2011/
ES šo zīmi izveidoja. Tās virsmērķi ir stiprināt starpkultūru dialogu un iedzīvotāju
piederības sajūtu Savienībai. Eiropas mantojuma zīme tiek piešķirta objektiem, kuriem
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ir liela simboliskā vērtība, ņemot vērā to lomu Eiropas un ES vēsturē un kultūrā un
to saistību ar demokrātijas principiem un cilvēktiesībām. Kopš 2013. gada šī zīme ir
piešķirta 48 objektiem.
2016. gada 30. augustā Komisija pēc Padomes un Parlamenta lūguma iesniedza šīm
abām iestādēm priekšlikumu 2018. gadu pasludināt par Eiropas kultūras mantojuma
gadu. Minēto priekšlikumu pieņēma 2017. gada pirmajā pusē. Eiropas kultūras
mantojuma gada mērķis bija izcelt Eiropas kultūras mantojuma nozīmi kopīgas
vēstures un identitātes izpratnes veidošanā, un šā pasākuma īstenošanai laikposmā
no 2017. gada 1. janvāra līdz 2018. gada 31. decembrim piešķīra finansējumu
8 miljonu EUR apmērā.
4. Kultūras priekšmetu nelikumīga izvešana
Ar Direktīvu 2014/60/ES, kas ir pārstrādāta Direktīva 93/7/EEK, ES cenšas aizsargāt
nacionālo kultūras mantojumu un rast kompromisu starp vajadzību to aizsargāt
un vajadzību ievērot preču brīvas aprites principu. Direktīva paredz tādu kultūras
priekšmetu atgriešanu, kuri ir nelikumīgi izvesti no ES dalībvalstu teritorijas 1993. gada
1. janvārī vai vēlāk, un tajā noteikti sadarbības mehānismi un procedūra, kurai
jāgarantē nelikumīgi izvesto kultūras priekšmetu atgriešana. Direktīva attiecas uz
visiem kultūras priekšmetiem, kuri valsts tiesību aktos ir atzīti par “nacionālām mākslas,
vēstures vai arheoloģijas bagātībām”.
5. Balvas
ES kultūras politika atbalsta dažādu balvu piešķiršanu kultūras mantojuma jomā,
arhitektūrā, literatūrā un mūzikā. Šo balvu mērķis ir uzsvērt šajās nozarēs īstenoto
Eiropas pasākumu izcilo kvalitāti un panākumus, un, tās piešķirot, tiek īpaši izcelti
mākslinieki, mūziķi, arhitekti, rakstnieki un kultūras mantojuma jomā nodarbinātie, kā
arī viņu darbs. Ar tām tiek arī parādīta Eiropas bagātīgā kultūras daudzveidība un
starpkultūru dialoga nozīme, kā arī pārrobežu kultūras pasākumu nozīme ES un ārpus
tās.
6. Jaunais Eiropas “Bauhaus”
Ar iniciatīvu “Jaunais Eiropas “Bauhaus”” nāca klajā Komisijas priekšsēdētāja Ursula
Von der Leyen, un tā tika oficiāli uzsākta 2021. gada 18. janvārī. To dēvē par
“domnīcu-darbnīcu” un “dizaina laboratoriju, katalizatoru un tīklu” – tas ir radošs
starpdisciplinārs projekts un tikšanās vieta, kur krustcelēs sastopas māksla, kultūra,
zinātne un tehnoloģijas, lai izstrādātu idejas par nākotnes dzīvesveidu.
Tā galvenais mērķis ir veicināt Eiropas zaļajam kursam atbilstīgu dzīves vietu izstrādi,
atbalstot 1) iekļaujošu, piekļūstamu telpu izveidi, kurās būtu rosināts dialogs starp
daudzveidīgām kultūrām, nozarēm un dažāda dzimuma un vecuma cilvēkiem, un
2) ilgtspējīgus risinājumus, kuros ņemtas vērā planētas ekosistēmas. Projektam
“Jaunais Eiropas “Bauhaus”” būs trīs posmi: izstrāde, realizācija un rezultātu
izziņošana. Šie posmi daļēji tiks īstenoti paralēli vērienīgā līdzradīšanas procesā. Šajā
iniciatīvā tiks izstrādāta arī ar daudzgadu finanšu shēmu (DFS) saskanīga finansējuma
avotu sistēma.
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2021. gada 15. septembrī Komisija publicēja paziņojumu par jauno Eiropas “Bauhaus”,
kurā izklāstīja tā struktūru, pamatprincipus, galvenās darbības un finansēšanas
iespējas.

EIROPAS PARLAMENTA LOMA

Parlaments ar vairākām rezolūcijām[1] ir izrādījis savu ilgstošo interesi par kultūras
un radošo nozaru (KRN) potenciālu un to attīstīšanas iespējām. Kultūras un radošās
nozares ir ne tikai kultūru daudzveidības izpausme, bet arī nodarbina 7,5 % ES
darbaspēka, radot aptuveni 509 miljardus EUR pievienotās vērtības IKP.
2016. gadā pieņemtā rezolūcijā par ES kultūras un radošo nozaru saskaņotu politiku
Parlaments prasīja īstenot stratēģisku pieeju nolūkā atraisīt kultūras un radošo nozaru
(KRN) potenciālu un aicināja Komisiju izstrādāt KRN paredzētas visaptverošas un
ilgtermiņa rūpniecības politikas pamatnostādnes. Tas prasīja pieņemt pasākumus
nolūkā uzlabot šajās nozarēs strādājošo darba apstākļus, piemēram, iekļaujot tās
Jaunatnes nodarbinātības iniciatīvā un piešķirot līdzekļus karjeras iespēju veidošanai,
uzņēmējdarbībai un mācībām.
Parlaments ir arī aicinājis īstenot stratēģisku pieeju attiecībā uz kultūras lomu ārējās
attiecībās. 2013. un 2014. gada budžeta sagatavošanas pasākumā “Kultūra ES ārējās
attiecībās” Eiropas Parlaments izcēla kultūras ievērojamo potenciālu Eiropas ārējo
attiecību veidošanā. Atzīstot, ka kultūra ir stabils tilts, kas vieno cilvēkus, Parlaments
uzskata, ka tai būtu jākļūst par ES politiskā dialoga ar trešām valstīm būtisku daļu,
jo kultūra palīdz stiprināt pilsonisko sabiedrību, nepieļaut konfliktus un popularizēt ES
vērtības. 2016. gadā Parlaments pieņēma rezolūciju par starpkultūru dialogu. Atbildot
uz Komisijas un EĀDD kopīgo paziņojumu “Ceļā uz ES starptautisko kultūras attiecību
stratēģiju”, Parlaments 2017. gada jūlijā pieņēma rezolūciju, kuru kopīgi sagatavoja
Ārlietu komiteja (AFET) un Kultūras un izglītības komiteja (CULT). Rezolūcijā
ierosinātas vairākas iniciatīvas, kas sagrupētas četrās daļās: mērķi, pārvaldība un
instrumenti, cilvēku savstarpējo kontaktu pieeja un ES globālā stratēģija. EP deputāti
ieteica izstrādāt iedarbīgu ES starptautisko kultūras attiecību stratēģiju, paredzot
tai atsevišķu ES budžeta pozīciju, uzsākot ES mēroga programmu starptautiskās
mobilitātes jomā un izveidojot kultūras vīzu programmu.
Eiropas Parlaments kā viens no ES likumdevējiem pieņēma Komisijas priekšlikumu ļaut
iniciatīvā “Eiropas kultūras galvaspilsētas” piedalīties arī EBTA un EEZ dalībvalstīm un
2018. gadu pasludināt par Eiropas kultūras mantojuma gadu. Iepriekšējā sasaukumā
tas izstrādāja Eiropas mantojuma zīmi un direktīvu par kultūras priekšmetu atgriešanu.
Tas pievērsās kultūras mantojuma tematam 2015. gadā pieņemtā rezolūcijā “Ceļā
uz integrētu pieeju Eiropas kultūras mantojumam” un uzsvēra kultūras mantojuma
nozīmīgumu izaugsmei un darbvietām. 2021. gada 20. janvārī Parlaments pieņēma
uz Kultūras komitejas patstāvīgo ziņojumu (2019/2194(INI)) balstītu rezolūciju par
efektīva politiskā ieguldījuma nodrošināšanu, īstenojot Eiropas Kultūras mantojuma
gadu. Ziņojumā bija pausts aicinājums Komisijai un dalībvalstīm rīkoties aktīvāk, lai
aizsargātu un veicinātu valodu daudzveidību digitālajā laikmetā, jebkurā diskusijā par

[1]OV C 377 E, 7.12.2012., 142. lpp.; OV C 316, 22.9.2017., 88. lpp.
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Eiropas kultūras mantojumu iekļautu Eiropā dzīvojošo minoritāšu kultūras mantojumu
un atbalstītu tradicionālos Eiropas un paneiropas kultūras pasākumus.
Sarunās par daudzgadu finanšu shēmu 2014.–2020. gadam un 2021.–2027. gadam,
kā arī ikgadējo budžeta procedūru ietvaros Parlaments ir pastāvīgi cīnījies par
kultūras un radošajām nozarēm, jo īpaši programmai “Radošā Eiropa”, atvēlēto
budžeta līdzekļu palielināšanu. Savā atzinuma projektā par Komisijas priekšlikumu
jaunajai 2021.–2027. gada DFS, par ko tika balsots 2018. gada oktobrī, CULT
komiteja prasīja divkāršot jaunajai (2021.–2027. gada) programmai “Radošā Eiropa”
piešķirtos līdzekļus. 2020. gada 14. decembrī tika panākta vienošanās par finansējuma
nodrošināšanu programmai 2,2 miljardu EUR apmērā, kas ir par 36 % vairāk nekā
iepriekšējās programmas budžets. Savos grozījumos Komisijas priekšlikumā par
programmu “Radošā Eiropa” 2021.–2027. gadā, par kuriem balsoja 2019. gada
marta plenārsēdē, Parlaments ierosināja programmas sadaļām paredzēto finansējumu
izteikt procentos no kopējā programmai atvēlētā finansējuma, nevis naudas summās,
paredzot īpašu piešķīrumu sadarbības projektiem kultūras jomā. EP deputāti ierosināja
arī grozījumus, kuru nolūks bija uzlabot atbalstu radošo nozaru konkurētspējai,
veicināt lielāku iekļautību un demonstrēt to, cik kultūra ir nozīmīga Eiropas
iedzīvotāju un sabiedrību attīstībai kopumā. Parlamenta un Padomes vienošanās tika
apstiprināta CULT komitejas 2021. gada 11. janvāra sanāksmē. 2021. gada 10. maijā
CULT komiteja balsoja par ieteikumu apstiprināt vienošanās tekstu, kas oficiāli tika
pieņemta 2021. gada 19. maija plenārsēdē.
Parlaments ir vairākkārt uzsvēris to, kā Covid-19 pandēmija joprojām negatīvi ietekmē
kultūras nozari, un EP deputāti ir mudinājuši piešķirt pietiekamu un mērķtiecīgu
finansiālu atbalstu, lai mazinātu krīzes sekas kultūras un radošajās nozarēs un
palīdzētu KRN strādājošajiem cilvēkiem. Šis jautājums tika aktualizēts debatēs pirms
galīgā balsojuma par programmu “Radošā Eiropa” 2021.–2027. gadam, kas notika
2021. gada maijā (debates var noskatīties šeit). Savukārt patstāvīgajā ziņojumā par
mākslinieku situāciju un kultūras nozares atveseļošanu ES, par ko Kultūras komiteja
balsoja 2021. gada septembrī, un attiecīgajā rezolūcijā, ko pieņēma plenārsēdē
2021. gada 20. oktobrī, EP deputāti aicināja ieviest “Eiropas mākslinieka statusu”, ar
ko visās ES valstīs paredzētu kopīgu satvaru attiecībā uz mākslinieku un kultūras
darbinieku darba nosacījumiem un obligātajiem standartiem.
2022. gada 8. martā Parlaments pieņēma uz Kultūras komitejas patstāvīgo ziņojumu
(2021/2057(INI)) balstītu rezolūciju par kultūras, izglītības, mediju un sporta nozīmi
cīņā pret rasismu. Minētajā ziņojumā ES valstis tiek aicinātas veikt pasākumus, lai
novērstu rasisma un diskriminācijas strukturālos cēloņus ES. Tajā arī pausts aicinājums
dalībvalstīm vienoties par diskriminācijas novēršanas direktīvu, kas kopš 2008. gada
ir iestrēgusi Padomē.

Katarzyna Anna Iskra
04/2022
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