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KULTÚRA

Činnosti Európskej únie v oblasti kultúry dopĺňajú kultúrne politiky členských štátov
v rôznych oblastiach, ako je napríklad ochrana európskeho kultúrneho dedičstva,
spolupráca medzi kultúrnymi ustanovizňami rôznych krajín a podpora mobility
kreatívnych pracovníkov. Kultúrny priemysel je zahrnutý aj do ustanovení zmlúv,
ktoré sa kultúry priamo netýkajú.

PRÁVNY ZÁKLAD A CIELE

Lisabonská zmluva kladie veľký dôraz na kultúru: v preambule Zmluvy o Európskej
únii (ZEÚ) sa výslovne uvádza: „čerpajúc inšpiráciu z kultúrneho, náboženského
a humanistického dedičstva Európy“. Podľa tejto zmluvy je jedným z hlavných
cieľov EÚ rešpektovať jej „bohatú kultúrnu a jazykovú rozmanitosť“ a zabezpečovať
„zachovávanie a zveľaďovanie európskeho kultúrneho dedičstva“ (článok 3 ZEÚ).
V článku 6 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ) sa uvádza, že EÚ má v oblasti
kultúry „právomoc vykonávať činnosti na podporu, koordináciu alebo doplnenie činnosti
členských štátov“.
Článok 167 ZFEÚ stanovuje ďalšie podrobnosti o činnosti EÚ v oblasti kultúry:
Únia musí prispievať k rozkvetu kultúr členských štátov a zároveň rešpektovať
ich národnú a regionálnu rozmanitosť a zdôrazňovať spoločné kultúrne dedičstvo.
Činnosť EÚ by mala podnecovať spoluprácu medzi členskými štátmi a podporovať
a dopĺňať ich činnosti pri zlepšovaní znalostí a šírení kultúry a histórie európskych
národov, zachovávaní a ochrane kultúrneho dedičstva európskeho významu a podpore
neziskovej kultúrnej výmeny a umeleckej a literárnej tvorby vrátane audiovizuálnej
oblasti. Európska únia a členské štáty môžu podporovať aj spoluprácu s tretími
krajinami a medzinárodnými organizáciami. Rešpektovanie a podporu rozmanitosti
európskych kultúr treba brať do úvahy pri prijímaní opatrení podľa iných ustanovení
zmluvy.
V článku 13 Charty základných práv Európskej únie sa uvádza, že „umenie a vedecké
bádanie sú slobodné“. Podľa článku 22 charty Únia rešpektuje „kultúrnu, náboženskú
a jazykovú rozmanitosť“.
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DOSIAHNUTÉ VÝSLEDKY

A. Politický vývoj
1. Európska stratégia pre kultúru
Komisia prijala 22. mája 2018 Novú európsku stratégiu pre kultúru, ktorá nadväzuje na
stratégiu z roku 2007, a naďalej slúži ako strategický rámec pre opatrenia EÚ v oblasti
kultúry. V novej stratégii sa navrhujú tri strategické ciele so sociálnymi, hospodárskymi
a vonkajšími rozmermi: 1) využitie potenciálu kultúry v záujme sociálnej súdržnosti
a blahobytu, 2) podpora tvorivosti založenej na kultúre v oblasti vzdelávania a inovácií,
ako aj v oblasti zamestnanosti a rastu a 3) posilnenie medzinárodných kultúrnych
vzťahov. V stratégii sa stanovujú rozšírené pracovné metódy s členskými štátmi,
občianskou spoločnosťou a medzinárodnými partnermi. Vykonáva sa prostredníctvom
pracovného plánu pre kultúru (2019 – 2022), ktorý Rada prijala 27. novembra 2018
a ktorý bol 26. mája 2020 zmenený. V pracovnom pláne pre kultúru na roky 2019 – 2022
sa stanovuje šesť priorít: 1) udržateľnosť v oblasti kultúrneho dedičstva, 2) súdržnosť
a kvalita života, 3) ekosystém na podporu umelcov, profesionálov z kultúrnych
a kreatívnych odvetví a európsky obsah, 4) rodová rovnosť, 5) medzinárodné kultúrne
vzťahy a 6) kultúra ako hnacia sila udržateľného rozvoja (priorita doplnená v roku 2020
na základe záverov Rady, ktorými sa mení pracovný plán pre kultúru, pozri vyššie).
Tieto priority sa zavádzajú do praxe prostredníctvom 18 osobitných opatrení.
2. Medzinárodné kultúrne vzťahy
Spoločné oznámenie s názvom Stratégia EÚ pre medzinárodné kultúrne vzťahy,
ktoré predložili Komisia a Európska služba pre vonkajšiu činnosť (ESVČ) v polovici
roka 2016, má za cieľ podporiť kultúrnu spoluprácu medzi EÚ a jej partnerskými
krajinami. Zdôrazňuje záväzok EÚ rozvíjať medzinárodné vzťahy v oblasti kultúry
poskytovaním podpory a pomoci krajinám, ktoré nie sú členmi EÚ, a propagáciou
rozličných kultúr členských štátov prostredníctvom kultúrnej diplomacie.
3. Medzikultúrny dialóg
Medzikultúrny dialóg je trvalou prioritou EÚ. Význam tejto priority vzrástol po
nadobudnutí platnosti Lisabonskej zmluvy v roku 2009. Medzi dôležitými iniciatívami
v oblasti kultúrnej politiky sú iniciatívy ako Rómska kultúra, Medzikultúrne mestá
a dialóg s Platformou pre medzikultúrnu Európu. Ďalšie politiky EÚ na podporu
medzikultúrneho dialógu zahŕňajú audiovizuálnu oblasť, viacjazyčnosť, mládež,
výskum, integráciu a vonkajšie vzťahy.
B. Programy financovania a podporné iniciatívy
1. Kreatívna Európa
Parlament a Rada dosiahli 14. decembra 2020 politickú dohodu o zabezpečení
financovania na program Kreatívna Európa na roky 2021 – 2027 vo výške
2,2 miliardy EUR. To predstavuje 36 % zvýšenie rozpočtu na roky 2014 – 2020
s výškou 1,46 miliardy EUR a presahuje 1,85 miliardy EUR, ktoré pôvodne navrhla
Komisia. Rada prijala svoju pozíciu v prvom čítaní 13. apríla 2021 a Parlament prijal
text v druhom čítaní na plenárnej schôdzi 19. mája 2021. Nový program formálne
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nadobudol účinnosť po uverejnení v úradnom vestníku 28. mája 2021. S cieľom
zabezpečiť plynulý prechod z predchádzajúceho programového obdobia sa však
ustanoveniami o retroaktivite v nariadení zabezpečilo, že nový program Kreatívna
Európa v skutočnosti nadobudol účinnosť už 1. januára 2021.
Dohoda sa osobitne zameriava na tri oblasti: 1) posilnenie hudobného odvetvia,
najmä súčasnej a živej hudby, na ktoré sa budú vzťahovať finančné prostriedky pre
oblasť kultúry určené napríklad na podporu platforiem propagujúcich začínajúcich
umelcov a distribučných sietí, 2) uprednostňovanie talentovaných žien, podpora
umeleckej a profesionálnej kariéry žien a presadzovanie rodovej rovnosti ako jednej
z hlavných hodnôt programu, 3) podpora začleňovania tým, že sa uľahčí účasť
osôb so zdravotným postihnutím a sociálne marginalizovaných skupín na programe
a zjednoduší proces podávania žiadostí.
Prvý program Kreatívna Európa (2014 – 2020) zlúčil viacero predchádzajúcich
programov EÚ: programy MEDIA (1991 – 2013), program MEDIA Mundus
(2011 – 2013) a programy Kultúra (2000 – 2013). V rámci podprogramu KULTÚRA
boli poskytnuté finančné prostriedky 1) na nadnárodnú spoluprácu v kultúrnych
a kreatívnych odvetviach, 2) európskym sieťam, ktoré umožňujú pracovníkom
v kultúrnych a kreatívnych odvetviach so špecifickými zručnosťami a skúsenosťami
zapojiť sa do medzinárodnej spolupráce a využiť nové profesijné príležitosti,
3) európskym platformám, ktoré umožňujú mobilitu a podporujú zviditeľnenie tvorcov
a umelcov, a 4) na literárny preklad diel a ich propagáciu.
2. Európske hlavné mestá kultúry
Európske hlavné mestá kultúry (EHMK) sú jednou z najznámejších a najúspešnejších
kultúrnych iniciatív EÚ. Každý rok sa dve mestá v dvoch rôznych krajinách EÚ vyhlásia
za Európske hlavné mestá kultúry. V dôsledku pandémie COVID-19 si hlavné mestá
roka 2020 mohli svoj titul ponechať výnimočne až do apríla 2021.
Mestá vyberá nezávislý panel odborníkov na základe kultúrneho programu, ktorý
musí mať výrazný európsky rozmer, zapájať miestnych obyvateľov všetkých vekových
kategórií a prispievať k dlhodobému rozvoju mesta. Rokmi sa táto iniciatíva stala
jedinečnou príležitosťou na obnovu miest, oživenie ich kreativity a zlepšenie vzhľadu.
Doteraz získalo štatút Európskeho hlavného mesta kultúry viac ako 50 miest. Postup
pri výbere mesta sa začína asi šesť rokov vopred – aj keď poradie, v akom majú členské
štáty nárok získať tento štatút, sa stanovuje skôr.
Pravidlá a podmienky získania titulu, ktoré platia až do roku 2033 (vrátane),
sú stanovené v rozhodnutí č. 445/2014/EÚ. Týmto rozhodnutím dostali možnosť
zapojiť sa do tejto iniciatívy aj kandidátske a potenciálne kandidátske krajiny za
podmienky, že sa zúčastňujú na programe Kreatívna Európa. Toto rozhodnutie
bolo v roku 2017 ďalej zmenené rozhodnutím, na základe ktorého majú možnosť
zapojiť sa do tejto iniciatívy aj krajiny Európskeho združenia voľného obchodu
(EZVO) a Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) (rozhodnutie (EÚ) 2017/1545).
Naposledy bolo rozhodnutie v roku 2020 upravené tak, aby zohľadňovalo zmenené
okolnosti spôsobené pandémiou COVID-19 (rozhodnutie (EÚ) 2020/2229).
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3. Značka „Európske dedičstvo“ a Európsky rok kultúrneho dedičstva 2018
Značka „Európske dedičstvo“ vznikla v roku 2005 ako medzivládna iniciatíva
niekoľkých členských štátov. V roku 2010 Komisia na ich žiadosť navrhla, aby
sa značka „Európske dedičstvo“ stala oficiálnou iniciatívou EÚ. Táto značka bola
ustanovená v roku 2011 rozhodnutím č. 1194/2011/EÚ. Jej hlavným cieľom je
posilňovať medzikultúrny dialóg a zmysel spolupatričnosti s EÚ. Lokality so značkou
„Európske dedičstvo“ sa vyberajú na základe svojej vysokej symbolickej hodnoty, úlohy,
ktorú zohrávajú v dejinách a kultúre Európy a Únie, a vzťahu k demokratickým zásadám
a ľudským právam. Od roku 2013 získalo túto značku 48 lokalít.
Komisia predložila 30. augusta 2016 Parlamentu a Rade návrh, v ktorom sa v reakcii
na predchádzajúce žiadosti oboch inštitúcii požaduje, aby bol rok 2018 vyhlásený za
Európsky rok kultúrneho dedičstva. Tento návrh bol prijatý v prvej polovici roku 2017.
Cieľom iniciatívy Európsky rok kultúrneho dedičstva bolo zdôrazniť úlohu európskeho
kultúrneho dedičstva pri podpore spoločného vnímania dejín a identity. Na obdobie od
1. januára 2017 do 31. decembra 2018 jej boli pridelené finančné prostriedky vo výške
8 miliónov EUR.
4. Nezákonný vývoz predmetov kultúrnej hodnoty
Smernicou 2014/60/EÚ, ktorou bola prepracovaná smernica 93/7/EHS, sa EÚ snaží
chrániť národné kultúrne bohatstvo a zosúladiť jeho ochranu so zásadou voľného
pohybu tovaru. Smernica stanovuje fyzické navrátenie predmetov kultúrnej hodnoty,
ktoré boli nezákonne vyvezené z územia členských štátov EÚ po januári 1993,
a mechanizmy spolupráce a postupy, ktoré majú zabezpečiť navrátenie nezákonne
vyvezených predmetov kultúrnej hodnoty. Zahŕňa všetky predmety kultúrnej hodnoty
označené podľa vnútroštátnych právnych predpisov ako „národné kultúrne bohatstvo,
ktoré má umeleckú, historickú alebo archeologickú hodnotu“.
5. Ocenenia
Politika EÚ v oblasti kultúry podporuje rôzne ocenenia na poli kultúrneho
dedičstva, architektúry, literatúry a hudby. Cieľom týchto ocenení je uznať vynikajúcu
kvalitu a úspech európskych aktivít v týchto oblastiach, ako aj zviditeľniť prácu
umelcov, hudobníkov, architektov, spisovateľov a tých, ktorí pracujú v oblasti
kultúrneho dedičstva. Vyzdvihujú aj bohatú kultúrnu rozmanitosť Európy a význam
medzikultúrneho dialógu a cezhraničných kultúrnych aktivít v EÚ i za jej hranicami.
6. Nový európsky Bauhaus
Iniciatívu Nový európsky Bauhaus predstavila predsedníčka Komisie Ursula Von der
Leyen a oficiálne sa začala 18. januára 2021. Má ísť o tzv. think-do tank a konštrukčné
laboratórium, akcelerátor a sieť – kreatívny a interdisciplinárny projekt, ktorý ponúka
miesto stretnutí a priestor na tvorbu návrhov budúcich spôsobov života na križovatke
medzi umením, kultúrou, vedou a technikou.
Jeho hlavným cieľom je presadzovať tvorbu životných priestorov, ktoré sú v súlade
s Európskou zelenou dohodou, a to podporou 1) inkluzívnych, prístupných priestorov
rozvíjajúcich dialóg medzi rôznymi kultúrami, disciplínami, pohlaviami a vekovými
skupinami a 2) udržateľných riešení rešpektujúcich ekosystémy planéty. Nový európsky
Bauhaus sa uskutoční v troch fázach: koncipovanie, realizácia a šírenie. Tieto fázy
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budú čiastočne prebiehať naraz počas rozsiahleho procesu spoločnej tvorby. V rámci
iniciatívy sa vytvorí aj rámec zdrojov financovania, ktorý sa zosúladí s viacročným
finančným rámcom (VFR).
Komisia 15. septembra 2021 uverejnila oznámenie o Novom európskom Bauhause
vrátane jeho rámca, základných zásad, kľúčových opatrení a možností financovania.

ÚLOHA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

Parlament vyjadril v rôznych uzneseniach[1] svoj dlhodobý záujem o potenciál
kultúrneho a kreatívneho priemyslu a možnosti jeho rozvoja. Tento priemysel je nielen
zrkadlom kultúrnej rôznorodosti EÚ, ale zamestnáva aj 7,5 % jej pracovnej sily a tvorí
pridanú hodnotu HDP vo výške približne 509 miliárd EUR.
Parlament vo svojom uznesení z roku 2016 o súdržnej politike EÚ v oblasti
kultúrneho a kreatívneho priemyslu vyzval na strategický prístup k uvoľneniu potenciálu
kultúrneho a kreatívneho priemyslu a požiadal Komisiu, aby pre túto oblasť vypracovala
komplexný a dlhodobý rámec priemyselnej politiky. Vyjadril v ňom požiadavku na
prijatie opatrení na zlepšenie pracovných podmienok v tomto sektore, napr. jeho
začlenením do Iniciatívy pre zamestnanosť mládeže a takisto poskytnutím finančných
prostriedkov na uľahčenie uplatnenia na trhu práce, podnikania a odbornej prípravy.
Parlament takisto presadzoval strategický prístup k úlohe kultúry vo vonkajších
vzťahoch. V rámci svojej prípravnej akcie v rozpočtoch na roky 2013 a 2014 s názvom
Kultúra vo vonkajších vzťahoch EÚ zdôraznil významný potenciál kultúry vo vonkajších
vzťahoch EÚ. Parlament uznáva, že kultúra spája ľudí, a preto sa domnieva, že by mala
byť základnou súčasťou politického dialógu EÚ s krajinami, ktoré nie sú členmi EÚ,
pretože to môže prispieť k posilneniu občianskej spoločnosti, predchádzaniu konfliktom
a šíreniu hodnôt EÚ. V roku 2016 Parlament prijal uznesenie o medzikultúrnom dialógu.
V nadväznosti na spoločné oznámenie Komisie a ESVČ s názvom Stratégia EÚ pre
medzinárodné kultúrne vzťahy Parlament prijal v júli 2017 uznesenie, ktoré spoločne
vypracovali Výbor pre zahraničné veci (AFET) a Výbor pre kultúru a vzdelávanie
(CULT). V uznesení bolo navrhnutých niekoľko iniciatív zoskupených do štyroch
oblastí: ciele, správa a nástroje, prístup založený na kontaktoch medzi ľuďmi a globálna
stratégia EÚ. Poslanci EP odporučili vypracovať účinnú stratégiu EÚ pre medzinárodné
kultúrne vzťahy, pre ktorú by sa v rozpočte EÚ mala vytvoriť samostatná položka,
zaviesť program EÚ pre medzinárodnú mobilitu a vytvoriť program víz pre pracovníkov
v kultúrnom priemysle.
Parlament v úlohe spoluzákonodarcu prijal návrhy Komisie na otvorenie iniciatívy
EHMK pre krajiny EZVO a EHP a na vyhlásenie roka 2018 za Európsky
rok kultúrneho dedičstva. V predchádzajúcom volebnom období vytvoril značku
„Európske dedičstvo“ a prispel k prijatiu smernice o navrátení predmetov kultúrnej
hodnoty. Parlament sa venoval téme kultúrneho dedičstva vo svojom uznesení
z roku 2015 o smere k integrovanému prístupu ku kultúrnemu dedičstvu pre
Európu a zdôraznil úlohu kultúrneho dedičstva, pokiaľ ide o rast a zamestnanosť.
Parlament prijal 20. januára 2021 uznesenie o dosiahnutí účinného politického odkazu
Európskeho roka kultúrneho dedičstva na základe iniciatívnej správy výboru CULT

[1]Ú. v. EÚ C 377 E, 7.12.2012, s. 142; Ú. v. EÚ C 316, 22.9.2017, s. 88.
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(2019/2194(INI)). V tejto správe sa Komisia a členské štáty vyzývajú, aby zintenzívnili
úsilie na ochranu a podporu jazykovej rozmanitosti v digitálnom veku, zahrnuli kultúrne
dedičstvo menšín v Európe do diskusií o európskom dedičstve a podporovali tradičné
európske a celoeurópske kultúrne podujatia.
Pri rokovaniach o VFR na roky 2014 – 2020 a 2021 – 2027, ako aj počas
ročných rozpočtových postupov Parlament dôsledne bojoval o zvýšenie rozpočtových
prostriedkov pre kultúrny a kreatívny priemysel, a to najmä pre program Kreatívna
Európa. Výbor CULT vo svojom návrhu stanoviska k návrhu Komisie o novom
VFR na roky 2021 – 2027, o ktorom sa hlasovalo v októbri 2018, vyzval na
zdvojnásobenie zdrojov pre nový program Kreatívna Európa (2021 – 2027). Dňa
14. decembra 2020 sa dosiahla dohoda, ktorou sa zabezpečilo financovanie programu
vo výške 2,2 miliardy EUR, čím sa zvýšil jeho súčasný rozpočet o 36 %. Parlament
vo svojich pozmeňujúcich návrhoch k návrhu Komisie o programe Kreatívna Európa
na roky 2021 – 2027, o ktorom sa hlasovalo v pléne v marci 2019, navrhol, aby
sa finančné prostriedky rozdeľovali na rôzne programové časti v percentuálnom,
a nie absolútnom vyjadrení, čím sa zabezpečí vyčlenenie osobitných rozpočtových
prostriedkov na projekty spolupráce v oblasti kultúry. Poslanci EP okrem toho navrhli
pozmeňujúce návrhy s cieľom výraznejšie podporiť konkurencieschopnosť tvorivého
trhu a inkluzívnosť a poukázať na význam kultúry pre rozvoj európskych občanov
a spoločností. Dohoda medzi Parlamentom a Radou bola schválená na schôdzi výboru
CULT 11. januára 2021. Výbor CULT 10. mája 2021 hlasoval za to, aby sa odporučilo
schválenie znenia, ktoré bolo formálne prijaté na plenárnej schôdzi 19. mája 2021.
Parlament pri viacerých príležitostiach zdôraznil, že pandémia COVID-19 naďalej
negatívne ovplyvňuje sektor kultúry. Poslanci EP naliehavo žiadali o primeranú
a cielenú finančnú podporu na zmiernenie krízy v kultúrnom a tvorivom priemysle a na
pomoc ľuďom, ktorí v ňom pracujú. Táto otázka bola nastolená v máji 2021 počas
rozpravy v pléne pred záverečným hlasovaním o programe Kreatívna Európa na roky
2021 – 2027 (rozpravu si môžete pozrieť tu). Okrem toho v iniciatívnej správe o situácii
umelcov a kultúrnej obnove v EÚ, o ktorej výbor CULT hlasoval v septembri 2021,
a v príslušnom uznesení prijatom na plenárnej schôdzi 20. októbra 2021 poslanci EP
vyzvali na zavedenie európskeho štatútu umelca. Tým by sa stanovil spoločný rámec
pre pracovné podmienky a minimálne normy pre umelcov a kultúrnych pracovníkov vo
všetkých krajinách EÚ.
Parlament prijal 8. marca 2022 uznesenie o úlohe kultúry, vzdelávania, médií a športu
v boji proti rasizmu na základe iniciatívnej správy výboru CULT (2021/2057(INI)).
V správe boli krajiny EÚ vyzvané, aby prijali opatrenia na riešenie štrukturálnych príčin
rasizmu a diskriminácie v EÚ. Správa tiež obsahovala výzvu, aby sa členské štáty
dohodli na navrhovanej antidiskriminačnej smernici, ktorá je v Rade zablokovaná od
roku 2008.

Katarzyna Anna Iskra
04/2022
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