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Mākslinieku sociālais statuss  

Eiropas Parlamenta 2007. gada 7. jūnija rezolūcija par mākslinieku sociālo statusu 

(2006/2249(INI)) 

 

Eiropas Parlaments, 

 ņemot vērā UNESCO konvenciju par kultūras izpausmju daudzveidības aizsardzību un 

veicināšanu, 

 ņemot vērā Komisijas paziņojumu „Nediskriminācija un iespēju vienlīdzība visiem — 

pamatstratēģija” (COM(2005)0224), 

 ņemot vērā Komisijas Zaļo grāmatu „Darba likumdošanas modernizēšana, lai risinātu 

21. gadsimta radītās problēmas” (COM(2006)0708), 

 ņemot vērā savu 2002. gada 22. oktobra rezolūciju par teātra un skatuves mākslu nozīmību 

un dinamismu paplašinātajā Eiropā1, 

 ņemot vērā tā 2003. gada 4. septembra rezolūciju par kultūras nozarēm2, 

 ņemot vērā tā 2005. gada 13. oktobra rezolūciju par jauniem uzdevumiem cirkam kā 

Eiropas kultūras būtiskai daļai3,  

 ņemot vērā Padomes 1971. gada 14. jūnija Regulu (EEK) Nr. 1408/71 par sociālā 

nodrošinājuma sistēmu piemērošanu darbiniekiem, pašnodarbinātām personām un viņu 

ģimenēm, kas pārvietojas Kopienā4, 

 ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 29. aprīļa Regulu (EK) 

Nr. 883/2004 par sociālās nodrošināšanas sistēmu koordinēšanu5, 

 ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2001. gada 22. maija Direktīvu 2001/29/EK par 

dažu autortiesību un blakustiesību aspektu saskaņošanu informācijas sabiedrībā6, 

 ņemot vērā tā 1999. gada 9. marta rezolūciju par mākslinieku stāvokli un lomu Eiropas 

Savienībā7, 

 ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 12. decembra Direktīvu 

2006/115/EK par nomas tiesībām un patapinājuma tiesībām, un dažām blakustiesībām 
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intelektuālā īpašuma jomā 1, 

 ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 12. decembra Direktīvu 

2006/116/EK par autortiesību un dažu blakustiesību aizsardzības termiņiem 2, 

 ņemot vērā Eiropas Kopienu Tiesas 2000. gada 30. marta spriedumu lietā C–178/97, 

Barry Banks pret Théâtre royal de la Monnaie3, 

 ņemot vērā Eiropas Kopienu Tiesas 2006. gada 15. jūnija spriedumu lietā C–255/04, 

Eiropas Kopienu Komisija/Francijas Republika4, 

 ņemot vērā Reglamenta 45. pantu, 

 ņemot vērā Kultūras un izglītības komitejas ziņojumu (A6-0199/2007), 

A. tā kā māksla arī ir darbs un profesija; 

B. tā kā iepriekšminētie spriedumi un Direktīva 96/71/EK vairāk attiecas uz skatuves mākslu; 

C. tā kā, lai ar mākslu varētu nodarboties visaugstākajā līmenī, no agras bērnības ir 

jāinteresējas par skatuves pasauli un jābūt iespējai piekļūt mūsu kultūras mantojuma 

svarīgākajiem darbiem; 

D. tā kā vairākās dalībvalstīs noteiktiem mākslas nozares pārstāvjiem nav likumīga statusa; 

E. tā kā mākslas profesijas ir cieši saistītas ar elastību un mobilitāti; 

F. tā kā neviens mākslinieks visā savas profesionālās darbības laikā nav pilnībā pasargāts no 

darba nepastāvības; 

G. tā kā mākslas profesiju neparedzamais un dažreiz arī nepastāvīgais raksturs ir katrā ziņā 

jākompensē ar drošu sociālo aizsardzību; 

H. tā kā Eiropas māksliniekiem arī šodien ir faktiski neiespējami māksliniekiem Eiropā plānot 

savu profesionālo karjeru; 

I. tā kā ir jāatvieglo mākslinieku piekļuve informācijai par viņu nodarbinātības, mobilitātes, 

bezdarba, veselības un pensijas nosacījumiem; 

J. tā kā ar mākslinieciskām nosliecēm, apdāvinātību un talantu reti pietiek, lai pavērtu ceļu uz 

profesionāla mākslinieka karjeru; 

K. tā kā vēl nav pietiekami izstrādāti katrai disciplīnai pielāgoti mākslas profesiju mācekļa 

un/vai kvalifikācijas līgumi; 

L. tā kā ir jāveicina mākslinieku pārkvalifikācijas iespējas; 
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M. tā kā uz brīvu darbaspēka, tostarp mākslinieku, apriti kopumā pastāv zināmi ierobežojumi 

attiecībā uz jauno dalībvalstu pārstāvjiem, jo saskaņā ar pievienošanās aktiem bija iespēja 

paredzēt pārejas noteikumus; 

N. tā kā mākslinieciskie uzvedumi bieži pulcē Eiropas un ārpuskopienas māksliniekus, kuru 

mobilitāti bieži kavē grūtības saņemt vidēja termiņa vīzas; 

O. tā kā mākslinieku uzturēšanās kādā dalībvalstī visbiežāk ir īstermiņa uzturēšanās (mazāk 

par trīs mēnešiem); 

P. tā kā visas šīs problēmas, kas saistītas ar pārrobežu mobilitāti — mākslas profesiju galveno 

iezīmi —, izceļ vajadzību šajā jomā paredzēt konkrētus pasākumus; 

Q. tā kā ir ārkārtīgi svarīgi pašdarbības māksliniecisko darbību nošķirt no profesionālās 

mākslinieciskās darbības;  

R. tā kā ir efektīvi jānodrošina mākslas izglītības iekļaušana dalībvalstu skolu programmās; 

S. tā kā iepriekšminētā UNESCO konvencija ir lielisks pamats, kā atzīt mākslinieciskās 

jaunrades profesionāļu darbības nozīmību; 

T. tā kā Direktīva 2001/29/EK nosaka prasību dalībvalstīm, kas to vēl nav izdarījušas, paredzēt 

autoriem taisnīgu kompensāciju reproducēšanas tiesību (reprogrāfija, kopijas privātām 

vajadzībām) izņēmumu vai ierobežojumu gadījumā; 

U. tā kā Direktīva 2006/115/EK nosaka ekskluzīvas tiesības jo īpaši attiecībā uz izpildītājiem 

un viņu tiesībām saņemt neatsaucamu taisnīgu atlīdzību; 

V. tā kā autoriem un izpildītājiem ir mantiskās un morālās tiesības saņemt atzinību par viņu 

radošo darbu un vispārējo ieguldījumu kultūrā; 

W. tā kā mākslinieciskā jaunrade palīdz attīstīties kultūras mantojumam un gūst iedvesmu un 

būtību no senāk tapušiem darbiem, kuru saglabāšanu nodrošina valsts, 

Mākslinieku stāvokļa uzlabošana Eiropā  

Līgumattiecības 

1. aicina dalībvalstis izstrādāt vai īstenot tiesisko un institucionālo sistēmu, lai atbalstītu 

māksliniecisko jaunradi, pieņemot vai īstenojot saskaņotu un globālu pasākumu kopumu, 

tostarp attiecībā uz līgumattiecībām, sociālo drošību, veselības apdrošināšanu, tiešajiem un 

netiešajiem nodokļiem un atbilstību Eiropas noteikumiem; 

2. uzsver, ka ir jāņem vērā mākslinieka darba metožu īpatnības; 

3. turklāt uzsver, ka ir jāņem vērā visu ar skatuvi saistīto profesiju īpatnības un nepastāvība; 

4. mudina dalībvalstis izstrādāt mācekļa vai kvalifikācijas līgumus visām ar mākslu saistītām 

profesijām; 

5. tāpēc ierosina dalībvalstīm veicināt mākslinieku profesionālās pieredzes atzīšanu; 



Mākslinieku aizsardzība 

6. aicina Komisiju un dalībvalstis pēc apspriešanās ar mākslas nozares pārstāvjiem ieviest 

„Eiropas profesionālo mākslinieka pasi” Europass veidā, kurā varētu norādīt mākslinieka 

statusu un viņa līgumu veidu un termiņu, kā arī to darba ņēmēju un pakalpojumu sniedzēju 

kontaktinformāciju, kas viņu pieņem darbā; 

7. mudina dalībvalstis pilnveidot labas prakses un informācijas koordināciju un apmaiņu; 

8. neatlaidīgi aicina, lai Komisija sadarbībā ar attiecīgās nozares pārstāvjiem izstrādā vienotu 

un saprotamu praktisku rokasgrāmatu Eiropas māksliniekiem, kā arī attiecīgajām pārvaldes 

iestādēm, kurā būtu minēti visi dalībvalstu un Eiropas līmenī spēkā esošie noteikumi 

veselības apdrošināšanas, bezdarba un pensiju jomā; 

9. aicina Komisiju un dalībvalstis, pamatojoties uz spēkā esošajiem divpusējiem nolīgumiem, 

izskatīt iespēju uzņemties iniciatīvu, lai nodrošinātu to, ka trešo valstu izcelsmes 

māksliniekiem pēc viņu atgriešanās savā valstī tiek pārskaitītas pensiju un sociālās iemaksas 

un ņemta vērā dalībvalstīs iegūtā darba pieredze; 

10. mudina Komisiju īstenot izmēģinājuma projektu Eiropas sociālās drošības elektroniskās 

kartes ieviešanai, ko izmantotu tieši Eiropas mākslinieki; 

11. uzskata, ka šāda karte, kurā tādējādi būtu iekļauta visa informācija par konkrēto 

mākslinieku, varētu kļūt par galveno līdzekli, lai atrisinātu atsevišķas problēmas, kas 

saistītas ar viņa profesiju; 

12. uzsver, ka ir jāievēro atšķirība starp māksliniekiem raksturīgo mobilitāti un vispārējo 

Eiropas Savienības darba ņēmēju mobilitāti; 

13. šajā sakarā prasa, lai Komisija iesniegtu atskaiti par sasniegto attiecībā uz iepriekšminēto 

īpašo mobilitāti; 

14. prasa Komisijai oficiāli noteikt tās kultūras jomas, kurās varētu notikt radošā darbaspēka un 

talantu emigrēšana, un dalībvalstīm ar iniciatīvas pasākumiem veicināt savu mākslinieku 

palikšanu vai atgriešanos dalībvalstu teritorijā;  

15. turklāt prasa dalībvalstīm pievērst īpašu uzmanību konservatoriju, Eiropas valstu mākslas 

skolu un citu oficiālo skatuves mākslas skolu izdoto diplomu un sertifikātu atzīšanai, lai 

saskaņā ar Boloņas procesu to īpašniekiem ļautu strādāt un mācīties visās dalībvalstīs ; šajā 

sakarā aicina visas dalībvalstis veicināt mākslas izglītības programmas ar labu personīgo un 

profesionālo apmācību, kas skolniekiem ļautu ne tikai attīstīt savu māksliniecisko talantu, 

bet arī iegūt vispārēju izglītību, kura viņiem pavērtu iespējas citā profesijā; uzsver arī to, cik 

nozīmīgi ir ierosināt iniciatīvas Eiropas Savienības līmenī, lai atvieglotu trešo valstu 

konservatoriju un mākslas skolu izdoto diplomu un sertifikātu atzīšanu ar mērķi veicināt 

mākslinieku mobilitāti dalībvalstu virzienā; 

16. aicina Komisiju, pamatojoties uz tādām iniciatīvām kā UNESCO iniciatīva, pieņemt 

„Eiropas mākslinieciskās jaunrades un tās īstenošanas nosacījumu hartu”, lai apstiprinātu 

mākslinieciskās jaunrades profesionālās darbības nozīmīgumu un atvieglotu Eiropas 

integrāciju; 



17. aicina dalībvalstis atcelt jebkāda veida ierobežojumus, kas attiecas uz jauno dalībvalstu 

mākslinieku piekļuvi darba tirgum; 

18. aicina tās dalībvalstis, kas to vēl nav izdarījušas, saskaņā ar Direktīvu 2006/115/EK un 

Direktīvu 2001/29/EK efektīvi organizēt taisnīgu kompensāciju iekasēšanu par 

reproducēšanas tiesībām un taisnīgu atlīdzību autortiesību un blakustiesību subjektiem; 

19. aicina Komisiju veikt pētījumu, lai izanalizētu dalībvalstu pieņemtos pasākumus ar mērķi 

efektīvi nodrošināt autortiesību un blakustiesību subjektiem taisnīgu kompensāciju par 

juridiskajiem izņēmumiem, ko pieņēmušas dalībvalstis atbilstīgi Direktīvai 2001/29/EK, un 

par viņu tiesību likumīgu izmantošanu atbilstīgi 2006/115/EK; 

20. aicina Komisiju veikt pētījumu, lai izanalizētu dalībvalstu pieņemtos pasākumus ar mērķi 

daļu no ienākumiem, kas gūti no autortiesību un blakustiesību subjektu taisnīgas 

kompensācijas maksājumiem, izmantot jaunrades atbalstam un mākslinieku sociālajai un 

finansiālajai aizsardzībai, un izpētīt juridiskos instrumentus un citus līdzekļus, kurus varētu 

izmantot, lai veicinātu Eiropas pašreizējo mākslinieku finansēšanai un aizsardzībai; 

21. uzskata, ka būtu vēlams, lai dalībvalstis izskatītu iespēju atbalstīt māksliniekus papildus jau 

esošajiem atbalsta veidiem, piemēram, paredzot nodevu par tādu oriģināldarbu izmantošanu 

un interpretāciju komerciāliem nolūkiem, kuriem ir beidzies autortiesību aizsardzības 

termiņš; 

Vīzu politika – trešo valstu pilsoņu mobilitāte un nodarbinātība 

22. uzsver, ka jāņem vērā grūtības, ko pašlaik dažiem Eiropas un ārpuskopienas māksliniekiem 

rada vīzas saņemšana darba atļauju iegūšanai, un no tām izrietošā nenoteiktība; 

23. uzsver faktu, ka māksliniekiem ar īstermiņa darba līgumiem ir grūti izpildīt nosacījumus 

vīzas un darba atļaujas saņemšanai; 

24. aicina Komisiju pārskatīt pašreizējās vīzu un darba atļauju sistēmas māksliniekiem, kā arī 

sākt izstrādāt šajā jomā Kopienas noteikumus, kas ļautu ieviest pagaidu vīzu, kuru varētu 

izmantot tieši Eiropas un ārpuskopienas mākslinieki, kā jau tas notiek vairākās dalībvalstīs; 

Mūžizglītība un pārkvalifikācija 

25. aicina dalībvalstis izveidot specializētas izglītības un apmācības iestādes, kas būtu 

paredzētas kultūras nozares pārstāvjiem, lai šajā jomā attīstītu patiesu nodarbinātības 

politiku;  

26. aicina Komisiju savākt visus iespējamos pētījumus un publikācijas šajā jomā un pētījuma 

veidā novērtēt pašreizējo situāciju attiecībā uz to, kā Eiropas Savienībā ņem vērā 

arodslimības, kas raksturīgas tieši māksliniekiem, piemēram, artrozi; 

27. atgādina, ka visi mākslinieki savu darbību veic pastāvīgi, nevis tikai mākslinieciskā 

snieguma vai skatuves izrādes laikā; 

28. šajā sakarā atgādina, ka mēģinājumu laikposmi ir pilnvērtīgs darba laiks un ka visi šie 

darbības laikposmi ir steidzami jāņem vērā mākslinieku profesionālās darbības stāžā gan 

attiecībā uz bezdarba laikposmiem, gan attiecībā uz viņu pensiju; 



29. aicina Komisiju izvērtēt Eiropas līmeņa sadarbības un apmaiņu reālo apjomu skatuves 

mākslas profesionālās izglītības jomā un veicināt šos aspektus mūžizglītības un kultūras 

programmās 2007. gadam, kā arī Eiropas izglītības un kultūras gada pasākumos 2009. gadā; 

Ceļā uz pašdarbības pārstrukturēšanu 

30. uzstāj, ka ir jāatbalsta visas mākslinieciskās un kultūras darbības, ko veic jo īpaši par labu 

sociāli mazaizsargātajai sabiedrības daļai, lai veicinātu tās integrāciju;  

31. uzsver mākslinieciskās pašdarbības nozīmi vietējo iedzīvotāju grupu integrācijā un 

pilsoniskās sabiedrības izveides veicināšanā; 

32. uzsver, ka tie mākslinieki, kas nav ieguvuši attiecīgu izglītību, bet vēlas uzsākt profesionāla 

mākslinieka karjeru, ir jāinformē par noteiktiem šīs profesijas aspektiem; 

33. šajā sakarā aicina dalībvalstis veicināt un sekmēt pašdarbību, uzturot pastāvīgu saikni ar 

profesionāliem māksliniekiem; 

Nodrošināt mākslas un kultūras izglītību no agras bērnības 

34. aicina Komisiju izstrādāt pētījumu par mākslas izglītību Eiropas Savienībā (saturs, izglītības 

veids (vispārējā vai nē), profesionālie rezultāti un iespējas) un divu gadu laikā ziņot 

Parlamentam par tā rezultātiem; 

35. aicina Komisiju iedrošināt un veicināt Eiropas mākslas studentu mobilitāti, pastiprinot 

studentu apmaiņas programmas starp konservatorijām un valsts mākslas skolām Eiropā un 

ārpus tās; 

36. aicina Komisiju paredzēt finansējumu pasākumiem un izmēģinājuma projektiem, kas ļautu 

jo īpaši noteikt piemērotus modeļus mākslas izglītībai skolas vidē, ieviešot Eiropas 

informācijas un pieredzes apmaiņas sistēmu, ko varētu izmantot pasniedzēji, kas ir atbildīgi 

par mākslas izglītību; 

37. iesaka dalībvalstīm pastiprināt mākslas izglītības pasniedzēju sagatavošanu; 

38. prasa Komisijai un dalībvalstīm apsvērt iespēju izveidot programmai Erasmus līdzīgu 

Eiropas mobilitātes fondu mākslas pasniedzēju un jauno mākslinieku apmaiņas 

pasākumiem ; šajā sakarā atgādina par savu atbalstu Eiropas Savienības budžeta 

palielināšanai kultūras jomā; 

39. prasa, lai Komisija un dalībvalstis sāk īstenot informācijas kampaņu, piedāvājot mākslas 

izglītības kvalitātes garantijas; 

° 

°         ° 

40. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Padomei un Komisijai, kā arī dalībvalstu 

parlamentiem un valdībām. 


