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CULTURA

Acțiunea Uniunii Europene în domeniul culturii completează politica culturală a
statelor membre în diverse domenii, cum ar fi protejarea patrimoniului cultural
european, cooperarea dintre instituțiile culturale din diferite țări și promovarea
mobilității persoanelor care lucrează în domenii creative. Sectorului cultural i se
aplică și unele dispoziții ale tratatelor care nu fac referire în mod explicit la cultură.

TEMEI JURIDIC ȘI OBIECTIVE

Tratatul de la Lisabona acordă o mare importanță culturii: preambulul la Tratatul privind
Uniunea Europeană (TUE) se referă în mod explicit la inspirația „din moștenirea
culturală, religioasă și umanistă a Europei”. Unul din obiectivele principale ale UE,
declarate în tratat, este acela de a respecta „bogăția diversității sale culturale și
lingvistice” și de a veghea „la conservarea și dezvoltarea patrimoniului cultural
european” (articolul 3 din TUE). Articolul 6 din Tratatul privind funcționarea Uniunii
Europene (TFUE) prevede că, în domeniul culturii, competențele UE sunt „să
desfășoare acțiuni de sprijinire, de coordonare sau completare a acțiunii statelor
membre”.
Articolul 167 din TFUE prevede detalii privind acțiunea Uniunii în domeniul culturii:
Uniunea trebuie să contribuie la înflorirea culturilor statelor membre, respectând
diversitatea națională și regională și punând în evidență moștenirea culturală comună.
Acțiunea UE ar trebui să încurajeze cooperarea dintre statele membre, să sprijine
și să completeze acțiunile acestora în ceea ce privește îmbunătățirea cunoștințelor
și diseminarea culturii și istoriei popoarelor europene, conservând și protejând
patrimoniul cultural de însemnătate europeană și încurajând schimburile culturale
necomerciale și creația artistică și literară, inclusiv în sectorul audiovizual. UE și statele
membre pot, de asemenea, să încurajeze cooperarea cu țările terțe și cu organizațiile
internaționale. Atunci când se realizează acțiuni în temeiul altor dispoziții din tratate,
trebuie să se țină seama de respectarea și promovarea diversității culturilor europene.
Articolul 13 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene prevede că „artele
și cercetarea științifică sunt libere”. Articolul 22 din aceeași cartă prevede cerința ca
UE să respecte „diversitatea culturală, religioasă și lingvistică”.
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REALIZĂRI

A. Evoluții ale politicilor
1. Agenda europeană pentru cultură
La 22 mai 2018, Comisia a adoptat o nouă agendă europeană pentru cultură, care
succedă agendei adoptate în 2007 și care continuă să furnizeze cadrul strategic
pentru acțiunea UE în sectorul cultural. Noua agendă propune trei obiective strategice,
cu dimensiuni sociale, economice și externe: (1) valorificarea puterii culturii pentru
coeziunea și bunăstarea socială; (2) sprijinirea creativității bazate pe cultură în
domeniul educației și al inovării, precum și pentru crearea de locuri de muncă
și creștere economică și (3) consolidarea relațiilor culturale internaționale. Agenda
stabilește metode de lucru consolidate cu statele membre, cu societatea civilă și
cu partenerii internaționali. Aceasta va fi implementată prin Planul de lucru pentru
cultură (2019-2022), adoptat de Consiliu la 27 noiembrie 2018 și modificat la
26 mai 2020. Planul de lucru pentru cultură 2019-2022 stabilește șase priorități:
(1) durabilitatea patrimoniului cultural; (2) coeziune și bunăstare; (3) un ecosistem care
să susțină artiștii, profesioniștii din domeniul cultural și creativ și conținutul european;
(4) egalitatea de gen; (5) relațiile culturale internaționale și (6) cultura ca motor al
dezvoltării durabile (prioritate adăugată în 2020 în urma concluziilor Consiliului de
modificare a Planului de lucru în domeniul culturii, a se vedea mai sus). Aceste priorități
sunt puse în practică în cadrul a 18 acțiuni concrete.
2. Relațiile culturale internaționale
Comunicarea comună intitulată „Către o strategie a UE pentru relațiile culturale
internaționale”, prezentată de Comisie și de Serviciul European de Acțiune Externă
(SEAE) la jumătatea anului 2016, are scopul de a încuraja cooperarea culturală dintre
UE și țările partenere. Comunicarea subliniază angajamentul UE de a promova relațiile
culturale internaționale prin sprijinirea și acordarea de asistență țărilor din afara UE
și prin promovarea diferitelor culturi ale statelor membre prin intermediul diplomației
culturale.
3. Dialogul intercultural
Dialogul intercultural este o prioritate continuă a UE. Odată cu intrarea în vigoare
a Tratatului de la Lisabona în 2009, această prioritate a devenit și mai importantă.
Printre inițiativele importante din domeniul specific al politicii culturale se numără cele
privind cultura romilor, orașele interculturale și dialogul cu Platforma pentru o Europă
interculturală. Alte politici ale UE de promovare a dialogului intercultural includ inițiative
vizând sectorul audiovizual, multilingvismul, tineretul, cercetarea, integrarea și relațiile
externe.
B. Programe de finanțare și inițiative de sprijin
1. Europa creativă
La 14 decembrie 2020, Parlamentul și Consiliul au ajuns la un acord politic care
asigură o finanțare de 2,2 miliarde EUR pentru programul Europa creativă 2021-2027.
Aceasta reprezintă o creștere de 36 % față de bugetul pentru perioada 2014-2020 de
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1,46 miliarde EUR și depășește suma de 1,85 miliarde EUR propusă inițial de Comisie.
Consiliul și-a adoptat poziția în prima lectură la 13 aprilie 2021, iar Parlamentul a
adoptat textul în a doua lectură în ședința plenară din 19 mai 2021. Noul program a
intrat în vigoare oficial după ce a fost publicat în Jurnalul Oficial la 28 mai 2021. Cu
toate acestea, pentru a asigura o tranziție fără probleme de la perioada de programare
anterioară, dispozițiile privind retroactivitatea din regulament au garantat intrarea în
vigoare a noului program Europa creativă de la 1 ianuarie 2021.
Acordul pune un accent deosebit pe trei domenii: (1) susținerea sectorului muzical, în
special a muzicii contemporane și a muzicii live, care va fi realizată prin fondurile pentru
componenta „Cultură”, care sprijină, printre alte inițiative, platformele de promovare
a artiștilor debutanți și rețelele de distribuție; (2) susținerea cu prioritate a femeilor
talentate și a carierelor artistice și profesionale ale femeilor, precum și promovarea
egalității de gen ca una dintre principalele valori care trebuie urmărite de program;
(3) promovarea incluziunii prin facilitarea participării la program a persoanelor cu
dizabilități și a grupurilor marginalizate din punct de vedere social și prin simplificarea
procesului de depunere a cererilor.
Primul program Europa creativă (2014-2020) a reunit sub egida sa câteva programe
anterioare ale UE: programele MEDIA (1991-2013), programul MEDIA Mundus
(2011-2013) și programele Cultura (2000-2013). În cadrul subprogramului său
CULTURA, s-a acordat finanțare pentru (1) cooperarea transnațională în sectoarele
culturale și creative; (2) rețele europene care ajută persoanele care lucrează în
sectoarele culturale și creative și care au competențe și experiență specifică să
aibă acces la acțiuni de cooperare internațională și la noi oportunități profesionale;
(3) platforme europene care facilitează mobilitatea și vizibilitatea creatorilor și artiștilor;
și (4) traducerea literară a lucrărilor și promovarea acestora.
2. Capitalele Europene ale Culturii
Capitalele Europene ale Culturii reprezintă una dintre cele mai cunoscute și mai de
succes inițiative culturale ale UE. În fiecare an, două orașe din două țări diferite ale
UE devin Capitale Europene ale Culturii. În mod excepțional, din cauza COVID-19,
capitalelor alese în 2020 li s-a permis să își păstreze titlul până în aprilie 2021.
Orașele sunt selectate de un juriu independent de experți, pe baza unui program
cultural care trebuie să aibă o puternică dimensiune europeană, să implice localnici de
toate vârstele și să contribuie la dezvoltarea pe termen lung a orașului. De-a lungul
anilor, inițiativa a devenit o oportunitate unică de a regenera orașele, de a le stimula
creativitatea și de a le îmbunătăți imaginea. Până în prezent, peste 50 de orașe au
primit statutul de Capitală Europeană a Culturii. Procedura de alegere a unui oraș
începe cu circa șase ani înainte, deși ordinea în care statele membre au dreptul să
găzduiască evenimentul este stabilită anterior.
Regulile și condițiile pentru deținerea titlului, valabile până în 2033 inclusiv, sunt
stabilite în Decizia nr. 445/2014/UE. Ea a oferit țărilor candidate și potențial candidate
posibilitatea de a se implica în inițiativă, cu condiția să participe deja la programul
Europa creativă. Decizia a fost modificată apoi în 2017 printr-o decizie de deschidere
a inițiativei și pentru țările membre ale Asociației Europene a Liberului Schimb (AELS)
și ale Spațiului Economic European (SEE) (Decizia (UE) 2017/1545). Cel mai recent,
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decizia a fost adaptată în 2020 pentru a reflecta modificările circumstanțelor cauzate
de pandemia de COVID-19 (Decizia (UE) 2020/2229).
3. Marca patrimoniului european și Anul European al Patrimoniului Cultural 2018
Marca patrimoniului european a început în anul 2005 ca o inițiativă
interguvernamentală între mai multe state membre. În 2010, la cererea acestora,
Comisia a propus transformarea Mărcii patrimoniului european într-o inițiativă oficială
a UE. Marca a fost instituită în 2011 prin Decizia nr. 1194/2011/UE. Obiectivul său
primordial este intensificarea dialogului intercultural și a sentimentului de apartenență
la UE. Siturile pentru Marca patrimoniului european selectate pentru înalta lor valoare
simbolică, pentru rolul pe care l-au jucat în istoria și cultura Europei și a Uniunii
Europene și pentru relația lor cu principiile democrației și cu drepturile omului. Din 2013
încoace, 48 de situri au primit Marca patrimoniului european.
La 30 august 2016, Comisia a prezentat Parlamentului și Consiliului o propunere
prin care se solicită desemnarea anului 2018 drept Anul European al Patrimoniului
Cultural, ca răspuns la cererile primite anterior din partea ambelor instituții. Propunerea
a fost adoptată în prima jumătate a anului 2017. Inițiativa privind Anul european al
patrimoniului cultural dorește să sublinieze rolul patrimoniului cultural al Europei în
încurajarea unui sentiment al istoriei și al identității. Aceasta a primit finanțare în valoare
de 8 milioane EUR pentru perioada 1 ianuarie 2017-31 decembrie 2018.
4. Luarea ilegală a obiectelor culturale
Prin Directiva 2014/60/UE, o reformare a Directivei 93/7/CEE, UE vizează să protejeze
bunurile din patrimoniul național și să reconcilieze protecția acestora cu principiul liberei
circulații a bunurilor. Directiva prevede restituirea fizică a obiectelor culturale care au
părăsit ilegal teritoriul unui stat membru după ianuarie 1993 și stabilește mecanisme
de cooperare și proceduri pentru a asigura restituirea bunurilor care au părăsit ilegal
teritoriul unui stat membru. Directiva acoperă toate obiectele culturale identificate în
legislația națională drept „bunuri de patrimoniu național cu valoare artistică, istorică sau
arheologică”.
5. Premii
Politica culturală a UE sprijină decernarea a diverse premii în domeniile patrimoniului
cultural, arhitecturii, literaturii și muzicii. Obiectivul acestor premii este de a recunoaște
calitatea excelentă și succesul activităților europene în aceste domenii și de a pune
în prim-plan activitatea artiștilor, muzicienilor, arhitecților, scriitorilor și a celor care
lucrează în domeniul patrimoniului cultural. Premiile pun în valoare și diversitatea
culturală bogată a Europei și importanța dialogului intercultural și a activităților culturale
transfrontaliere din Europa și din afara ei.
6. Noul Bauhaus european
Inițiativă „Noul Bauhaus european” a fost prezentată de președinta Comisiei, Ursula
von der Leyen, și a fost lansată oficial la 18 ianuarie 2021. Este descrisă ca fiind un
„grup de reflecție și de acțiune” și „un laborator de proiectare, un accelerator și o rețea”;
un proiect creativ și interdisciplinar care își propune să creeze un spațiu de întâlnire
pentru conceperea unor noi moduri de viață în care se întrepătrund arta, cultura, știința
și tehnologia.
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Principalul său obiectiv este de a promova crearea de spații de viață, în acord cu
Pactul verde european, sprijinind (1) spațiile accesibile și incluzive, care stimulează
dialogul între culturi, discipline, genuri și generații și (2) soluțiile durabile care
respectă ecosistemele planetei. Noul Bauhaus european se va desfășura în trei etape:
proiectare, realizare și diseminare. Aceste etape vor funcționa parțial în paralel, în
cadrul unui amplu proces de „creare în comun”. Inițiativa va elabora, de asemenea, un
cadru de surse de finanțare pentru alinierea la cadrul financiar multianual (CFM).
La 15 septembrie 2021, Comisia a publicat o comunicare privind noul Bauhaus
european, care include cadrul, principiile de bază, acțiunile-cheie și posibilitățile de
finanțare ale acestuia.

ROLUL PARLAMENTULUI EUROPEAN

În cadrul mai multor rezoluții[1], Parlamentul și-a exprimat interesul constant în
potențialul și dezvoltarea industriilor culturale și creative și în dezvoltarea în perspectivă
a acestora. Aceste sectoare nu numai că reflectă diversitatea culturală a UE, ci
și angajează 7,5 % din forța sa de muncă, creând o valoare adăugată în PIB de
aproximativ 509 miliarde EUR.
În rezoluția sa din 2016 referitoare la o politică coerentă a UE pentru industriile culturale
și creative, Parlamentul a invitat la o abordare strategică pentru a valorifica potențialul
industriilor culturale și creative și a solicitat Comisiei să elaboreze un cadru de politică
industrială cuprinzător și pe termen lung pentru acestea. Parlamentul a cerut să se
adopte măsuri pentru îmbunătățirea condițiilor de muncă din aceste sectoare, de
exemplu prin includerea lor în Inițiativa privind ocuparea forței de muncă în rândul
tinerilor și prin acordarea de fonduri care să faciliteze parcursul profesional și acțiunile
de antreprenoriat și formare.
Parlamentul a insistat, de asemenea, pentru o abordare strategică privind rolul culturii
în cadrul relațiilor externe. În acțiunea sa pregătitoare înscrisă în bugetele pe 2013 și
2014 intitulată „Cultura în relațiile externe ale UE”, Parlamentul a subliniat potențialul
considerabil al culturii pentru relațiile externe ale UE. Cultura are un mare potențial
de a uni oamenii. Parlamentul consideră că ea ar trebui să devină o parte esențială a
dialogului politic al UE cu țările terțe, deoarece cultura poate contribui la consolidarea
societății civile, la prevenirea radicalizării și a conflictelor și la promovarea valorilor
UE. În 2016, Parlamentul a prezentat o rezoluție privind dialogul intercultural. Ca
răspuns la comunicarea comună a Comisiei și a SEAE intitulată „Către o strategie a UE
pentru relațiile culturale internaționale”, Parlamentul a adoptat, în iulie 2017, o rezoluție
elaborată în comun de către Comisia pentru afaceri externe (AFET) și Comisia pentru
cultură și educație (CULT). Rezoluția a propus mai multe inițiative concrete, grupate
în jurul a patru axe: obiective; guvernanță și instrumente; o abordare interpersonală
și strategia globală a UE. Deputații europeni au recomandat elaborarea unei strategii
eficiente a UE pentru relațiile culturale internaționale, crearea unei linii separate în
acest scop în cadrul bugetului UE, lansarea unui program al UE privind mobilitatea
internațională și crearea unui program de vize culturale.

[1]JO C 377 E, 7.12.2012, p. 142; JO C 316, 22.9.2017, p. 88.

http://www.europarl.europa.eu/factsheets/ro
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_ro
https://europa.eu/new-european-bauhaus/delivery_en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX:52016IP0486
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX:52016IP0486
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX:52016IP0005
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016JC0029&from=RO
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016JC0029&from=RO
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX:52017IP0303
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/ALL/?uri=CELEX:52011IP0240
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX:52015IP0293


Fişe tehnice UE - 2022 6
www.europarl.europa.eu/factsheets/ro

În calitatea sa de colegislator, Parlamentul a adoptat propunerile Comisiei de a
deschide inițiativa privind Capitalele Europene ale Culturii către țările din AELS și
SEE și de a declara anul 2018 drept Anul european al patrimoniului cultural. În
legislatura anterioară, Parlamentul a definit Marca patrimoniului european și a elaborat
Directiva privind restituirea obiectelor culturale. Parlamentul a abordat subiectul
patrimoniului cultural în rezoluția sa din 2015 referitoare la o abordare integrată a
patrimoniului cultural european și a subliniat rolul patrimoniului cultural în creșterea
economică și crearea de locuri de muncă. La 20 ianuarie 2021, Parlamentul a
adoptat o rezoluție referitoare la crearea unei moșteniri politice efective pentru Anul
european al patrimoniului cultural, pe baza unui raport din proprie inițiativă al Comisiei
CULT(2019/2194(INI)). În raport, Comisia și statele membre au fost invitate să își
intensifice acțiunile de protejare și promovare a diversității lingvistice în era digitală, să
includă patrimoniul cultural al minorităților prezente în Europa în orice discuție privind
patrimoniul european și să sprijine evenimentele culturale tradiționale europene și
paneuropene.
În cadrul negocierilor pentru CFM 2014-2020 și 2021-2027, precum și în cadrul
procedurilor bugetare anuale, Parlamentul a luptat în mod constant pentru creșterea
alocărilor bugetare pentru sectoarele culturale și creative, în special pentru programul
„Europa creativă”. În proiectul său de aviz referitor la propunerea Comisiei pentru
un nou CFM 2021-2027, votat în octombrie 2018, Comisia CULT a solicitat dublarea
resurselor pentru noul program „Europa creativă” (2021-2017). La 14 decembrie
2020, s-a ajuns la un acord care asigură o finanțare de 2,2 miliarde EUR pentru
program, bugetul actual majorându-se cu 36 %. În ceea ce privește amendamentele
la propunerea Comisiei privind programul „Europa creativă” 2021-2027, votate în
plen în martie 2019, Parlamentul a propus ca fondurile să fie distribuite diferitelor
componente ale programului în procente mai degrabă decât cifre, garantând o alocare
specială pentru proiectele de cooperare din sectorul cultural. În plus, deputații au
sugerat amendamente pentru a sprijini mai mult competitivitatea pieței creative, pentru
a promova incluziunea și pentru a comunica importanța culturii în emanciparea
societăților și a cetățenilor europeni. Acordul dintre Parlament și Consiliu a fost aprobat
în cadrul reuniunii Comisiei CULT din 11 ianuarie 2021. La 10 mai 2021, comisia a
decis prin vot să recomande aprobarea textului, care a fost adoptat oficial în plen la
19 mai 2021.
Parlamentul a subliniat în mai multe rânduri modul în care pandemia de COVID-19
continuă să afecteze negativ sectorul cultural. Deputații în Parlamentul European au
solicitat un sprijin financiar adecvat și specific pentru a atenua criza din sectoarele
culturale și creative și a-i ajuta pe cei care lucrează în aceste sectoare. Acest punct
a fost abordat la dezbaterea care din plen a avut loc înainte de votul final privind
programul Europa creativă 2021-2027, în mai 2021 (urmăriți dezbaterea aici ). În plus,
într-un raport din proprie inițiativă privind situația artiștilor și redresarea culturală în
UE, votat în cadrul Comisiei CULT în septembrie 2021, precum și într-o rezoluție
corespunzătoare adoptată în plen la 20 octombrie 2021, deputații europeni au solicitat
crearea unui „statut european al artistului”. Astfel s-ar stabili un cadru comun pentru
condițiile de muncă și standardele minime pentru artiști și lucrătorii din sectorul cultural
din toate țările UE.
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La 8 martie 2022, Parlamentul a adoptat o rezoluție referitoare la rolul culturii, educației,
mass-mediei și sportului în lupta împotriva rasismului, pe baza unui raport din proprie
inițiativă al Comisiei CULT (2021/2057(INI)). Raportul a invitat țările UE să ia măsuri
pentru a aborda cauzele structurale ale rasismului și discriminării în UE. De asemenea,
Consiliul a invitat statele membre să convină asupra propunerii de directivă privind
combaterea discriminării, care a fost blocată în Consiliu din 2008.

Katarzyna Anna Iskra
04/2022
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