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art. 130 Regulaminu 
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Przedmiot: Cięcia finansowe w dziedzinie kultury w Europie 

W 2009 r., wskutek kryzysu finansowego i w związku z polityką oszczędnościową, radykalnie 
ograniczono finansowanie muzeów, teatrów i instytucji kulturalnych. Wśród krajów najsilniej 
dotkniętych tym zjawiskiem są Włochy, Grecja, Francja i Wielka Brytania, mimo że dziedzictwo i życie 
kulturalne stanowią istotną siłę przyciągającą kapitał z turystyki międzynarodowej i kreatywnej 
przedsiębiorczości. W krytycznej sytuacji znajduje się również Hiszpania – od dwóch lat krajowe 
instytucje kulturalne podlegają cięciom budżetowym, podwyższono VAT od sprzedaży dzieł sztuki, nie 
prowadzi się też polityki zapewniającej ochronę własności intelektualnej, księgarni i kin, co prowadzi 
do poważnych protestów w całym kraju. Aby wyrazić sprzeciw i krytykę wobec ustaw wprowadzonych 
przez hiszpańskiego ministra kultury José Ignacio Werta, znani artyści odrzucają krajowe nagrody w 
dziedzinie kultury i protestują przeciwko polityce kulturalnej rządu. 

Pomimo że przeprowadzone w ostatnich latach badania wykazują, że sektor kultury i sektor kreatywny 
pobudzają wzrost i rozwój przedsiębiorstw – w związku z czym niedawno uruchomiono program 
„Kreatywna Europa” – pozycja kultury w polityce publicznej staje się niebezpiecznie słaba. 

Uwzględniając zasadę pomocniczości, jakie konkretne środki Komisja zamierza podjąć, aby wywrzeć 
pozytywny wpływ na politykę kulturalną państw członkowskich? 


