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Az EU finn elnökségének kulturális programja

Finnország a 2006. II. félévi elnökségi időszak alatt nagy horderejű, átfogó jellegű új kezdeményezést nem tervez,
pragmatikusan a már elindult uniós politikák terén történő előrelépésre, a napirenden lévő javaslatok elfogadására
helyezi a hangsúlyt. A kultúra terén fontos lépés, hogy ezen időszak alatt várhatóan lezárul a 2007-2013-as időszakra
szóló Kultúra keretprogram, MEDIA 2007 program, „Európa a polgárokért” program, az egész életen át tartó
tanulást támogató cselekvési program, valamint az Európa Kulturális Fővárosa eseménysorozat 2007-2019-re
vonatkozó közösségi programjának tárgyalása, és elfogadják a programokat létrehozó határozatokat.

Az Európai Unió működési rendjének megfelelően a napirenden levő konkrét ágazati/szakmai témákat –
amelyek természetesen az átfogó európai célokat támogatják – mindig döntően a Tanács soros elnöksége
határozza meg. Finnország 2006. július 1. és december 31. között tölti be az Európai Unió soros elnöki
tisztét; korábban 1999 ugyanezen időszakában kapta ezt a feladatot, így ez utóbbi tapasztalatai alapján
alakíthatta ki az idei programját. 2006. első félévének osztrák és a Finnországot követő, 2007. szintén első
félévének német elnökségével szoros együttműködésben látja el feladatát. A kulturális területet közvetlenül
érintő elnökségi prioritások egyrészt az elnökség tájékoztatójából, másrészt az elnökség által az Oktatási,
Ifjúsági és Kulturális Miniszterek Tanácsának napirendjére tűzött javaslatok alapján ismerhetőek meg.
A finn elnökség folytatja a Tanács 2005-2006-os Kulturális Munkatervében rögzített prioritások
megvalósítását, ezek: a kultúra és a gazdaság kapcsolatának vizsgálata, a kultúra szerepe a Lisszaboni
Stratégia célkitűzéseinek elérésében; az európai kulturális örökség digitalizálása; a múzeumi gyűjtemények
mobilitásának elősegítése; az Európai Kulturális Portál továbbfejlesztése; a művészek mobilitásának
előmozdítása.
A kultúra és a gazdaság kapcsolatának vizsgálatához illeszkedve, s folytatva a 2006. első félévi osztrák
elnökség munkáját, Finnország kiemelten kezeli a kulturális iparágak gazdasági növekedéshez és
kreativitáshoz hozzájárulásának programját (filmipar, televíziózás, zenei és könyvkiadás, internet),
valamint a tartalomfejlesztés és a kreatív iparok témakörének vizsgálatát, melyek a gazdasági növekedés, a
foglalkoztatás és a versenyképesség katalizátorai lehetnek.
A 2006. II. félévi munkát a kultúra terén az Oktatási, Ifjúsági és Kulturális Miniszterek Tanácsának 2006.
november 13-14-i ülése zárja.

A 2007-2013-as pénzügyi ciklus előkészítése
A 2007-2013-as uniós költségvetés kapcsán 2006. áprilisában létrejött az Európai Bizottság, a Tanács és az
Európai Parlament közötti intézményközi megállapodás, amely meghatározza a hétéves költségvetési
kereteket. A korábbi, 2005. decemberi kompromisszumhoz képest a tavaszi megállapodás szerint hétéves
időszakra vonatkozóan összesen 4 milliárd euróval több pénz jut az Unió közös kiadásaira, és a
többletforrások túlnyomórészt olyan területeken jelentek meg, amelyek mellett Magyarország is fellépett a
tárgyalások során (oktatás, transz-európai hálózatok, kutatás-fejlesztés, közös kül- és biztonságpolitika). A
Kultúra keretprogram esetében szintén megközelítőleg 50%-os növekedés tapasztalható, míg a MEDIA
program költségvetése körülbelül 10%-kal nő a jelenleg futó programok költségvetéséhez képest.
Az Unió működéséhez a költségvetési keret alapján számos közösségi jogszabály elfogadása is szükséges,
amelyek az egyes részpolitikák, programok végrehajtását és költségvetését szabályozzák. Ezek elfogadása a
finn elnökség egyik kiemelt prioritása annak érdekében, hogy a programok 2007 elején valóban
beindulhassanak. Idetartozik többek között a Kultúra keretprogramról, valamint a MEDIA 2007
programról szóló határozatok elfogadása is.

A Kultúra 2007 program
A 2006 végéig érvényben lévő Kultúra 2000 program helyébe új keretprogram lép, amelynek célja továbbra
is az európai kulturális együttműködés előmozdítása és támogatása. Az erről szóló határozati javaslatot az
Európai Bizottság 2004. július 15-én terjesztette az Európai Parlament (EP) és a Tanács elé. A 2007-2013-as
pénzügyi perspektíváról szóló megállapodást követően a kulturális miniszterek 2006. május 18-i
Tanácsülésükön teljes politikai megállapodást értek el a határozati javaslattal kapcsolatban.
A Tanács már a finn elnökség alatt, július 18-án fogadta el a tervezettel kapcsolatos közös állásfoglalást,
valamint a Tanács indokairól szóló nyilatkozatot. A határozat-tervezet jelenleg az Európai Parlamentnél
van második olvasatban, a tervek szerint az EP kulturális bizottsága szeptember 23-án, a plenáris ülés
pedig október 10-én szavaz a tervezetről. Elfogadása a 2006. novemberi Tanácsülésen várható, vagy akár
már azt megelőzően, valamely más tanácsi formációban vita nélküli pontként.

„Európa a Polgárokért” program
Az „Európa a Polgárokért” javaslat célja, hogy az Európai Unió polgárai aktív szerepet játsszanak az
Európai Unió fejlesztésében, mivel úgy tűnik, hogy az európai polgárok eltávolodtak az európai
intézményektől, és csak nehezen tudnak azonosulni az európai integráció folyamatával. A program
elsősorban azzal a problémával kíván megbirkózni, hogy a polgároknak tisztában kell lenniük az uniós
polgárságukból eredő kötelességeikkel, és aktívan részt kell venniük az európai integrációs folyamatban,
valamint ki kell alakítani egy összetartozás-tudatot és európai identitást.
A Tanács 2004. január 26-án elfogadta az aktív európai polgárságot, az állampolgári részvételt támogató
közösségi cselekvési program létrehozásáról szóló határozatát és ezzel 2006 végéig megteremtette a
program pénzügyi forrását. A Bizottság 2005. április 6-án fogadta el a 2007-2013-as időszakra vonatkozó új
programjavaslatot, amelyről a tagállamok és az EP módosítási javaslatainak figyelembevételével a 2006.
május 18-i Tanácson politikai megállapodás jött létre. Az EP a finn elnökség idején még második olvasatban
is áttekinti a határozati javaslatot.

2008: a Kultúrák Közötti Párbeszéd Európai Éve
A kultúrák közötti párbeszéd előmozdítása szorosan kapcsolódik azon alapvető célkitűzéshez, amely
közelebb kívánja hozni egymáshoz Európa népeit. Vegyük komolyan a párbeszédet, ösztönözzük egymást
sokféleségünk kifejezésére! A kultúrák közötti párbeszédet alkalmazzuk olyan eszközként, amely
megkönnyíti az Unió számára bizonyos stratégiai jelentőségű feladatok végrehajtását. A kultúrák közötti
párbeszédnek szentelt 2008-as Európai Év egyedülálló eszközt jelent ezen gondolat megerősítésének
tudatosítása és a polgárok bevonása terén.
A Tanács 2006. május 18-i ülésén általános megközelítésben vitatta meg a tervezetet, amelyen a tagállamok
a Kulturális Ügyek Bizottsága (Cultural Affairs Committee — CAC) keretében – az EP véleménye és a
raportőrrel (a téma jelentéstevőjével) folytatott elnökségi konzultációk alapján – tovább dolgoznak a
második félév során. A kitűzött cél az, hogy a novemberi Tanácson politikai megállapodás szülessen, s a
határozatot 2007 február-márciusa folyamán, tehát a német elnökség idején fogadják el.

Európa Kulturális Fővárosa
Az 1985-ben elindult eseménysorozatban a Bizottság 2005-ben elfogadott határozati javaslata alapján 2009től mindegyik évben két várost választanak meg Európa Kulturális Fővárosává (egyet a régi, egyet pedig az
új tagállamok közül). A jelenleg aktuális bővítések miatt szükséges az országok listáját Romániával és
Bulgáriával kiegészíteni, valamint módosítani a kiválasztási eljárást és a végrehajtás ellenőrzését.
A Bizottság ezzel kapcsolatos határozat-tervezetét a kulturális miniszterek 2005. november 14-i Tanácsülése
általános megközelítésben elfogadta, és a Parlament véleményétől tette függővé. Az Európai Parlament
2006 áprilisában elfogadta a tervezetet, így az első olvasatot követően megegyezés született a Parlament és
a Tanács között. A határozat elfogadása a finn elnökség idején várható.

A kulturális kifejezésmódok sokszínűségének védelméről és előmozdításáról szóló UNESCOegyezmény
Az UNESCO Közgyűlése 2005. október 20-án elfogadta a Kulturális kifejezésmódok sokszínűségének
védelméről és előmozdításáról szóló Egyezményt. A Tanács 2006. május 18-i ülésén elfogadta azt a
határozatot, amely lehetővé teszi, hogy a Közösség is az egyezmény részesévé válhasson. Az egyezmény
közösségi jogot érintő rendelkezései miatt a Bizottság eljárási rendet dolgoz ki az egyezmény végrehajtása
érdekében, melyet a finn elnökség idején terjeszt a Tanács elé. Az elnökség az egyezmény tagállamok általi
ratifikációját folyamatosan figyelemmel kíséri annak érdekében, hogy a Közösség is mielőbb részes féllé
váljon.

MEDIA 2007 program
A MEDIA 2007 program a 2006 végéig érvényben lévő MEDIA programok (MEDIA Plus és MEDIA
Képzés) helyébe lép. A 2007-2013-as pénzügyi perspektíváról létrejött megállapodás lehetővé tette, hogy a
2005. november 14-ei részleges politikai megállapodást követően az Oktatási, Ifjúsági és Kulturális Tanács
2006. május 18-19-ei ülésén elfogadja a MEDIA 2007 programról szóló végleges politikai megállapodást.
Már a finn elnökség idején, 2006. júliusában a Tanács elfogadta a közös álláspontot, a határozatot várhatóan
a Kulturális Miniszterek Tanácsa novemberi ülésén, vagy akár azt megelőzően, vita nélküli pontként
fogadja el valamely tanácsi formáció. További szakmai, illetve politikai egyeztetés a javaslatról nem
várható.

A Határok nélküli televíziózásról szóló irányelv módosítása
A jelenleg hatályos irányelv ugyan lehetővé teszi, hogy a tagállamok a belső piacon szabadon nyújtsanak
televíziós szolgáltatásokat, azonban az elmúlt időben az audiovizuális piacon bekövetkezett technológiai
változások és fejlődés, valamint az egyes tagországokban meglévő adminisztratív korlátok miatt indokolttá
vált az irányelv átfogó felülvizsgálata és kiterjesztése az új platformokra is. Az új szabályozás – a jelenlegi
szöveg elfogadása esetén – előreláthatólag jelentősen befolyásolni fogja a tagállamokban kialakított, eddig
csak a hagyományos televíziózásra és rádiózásra vonatkozó médiaszabályozást.
A Határok nélküli televíziózásról szóló 89/552/EGK irányelv módosítására vonatkozó javaslatát az
Európai Bizottság 2005. december 13-án fogadta el. Annak tanácsi munkacsoporti szintű tárgyalása a 2006.
első félévi osztrák elnökség idején megkezdődött. A tervezetről szóló vita várhatóan hosszabb időt vesz
igénybe. Az Oktatási, Ifjúsági és Kulturális Tanács 2006. május 18-19-ei ülésén helyzetjelentésre és
eszmecserére került sor, a tervezet részletes tárgyalása a 2006. második félévi finn elnökség idején
folytatódik. A Bizottság véleménye szerint az új irányelv alkalmazására legkorábban 2008-2009 folyamán
kerülhet sor.

Az elnökség által tervezett miniszteri és szakértői találkozók, konferenciák
2006. július 1-4., Hyvinkää: Fiatal, aktív állampolgárság - EU-találkozó
A találkozó a 2003. november 25-i tanácsi határozat szellemében szerveződött, mely a fiatalok
tájékoztatását és aktív szerepvállalásának elérését tűzte ki célul. Az ülésen az adminisztráció, a kutatások és
a fiatalok közötti együttműködést kívánták megerősíteni az európai döntéshozatali eljárásban.
2006. július 13-14., Helsinki: creativity.online.fi. - konferencia az európai tartalomszolgáltatói és szerzői
jogi politikáról
A találkozó lehetőséget adott arra, hogy a résztvevők megvitassák a piac, a technológia és az információs
társadalom üzleti modelljeinek fejlődését - különös hangsúlyt fektetve az online tartalmak minél szélesebb
körű terjesztésére és a szerzői jogok problémakörére.

2006. július 20-21., Helsinki: Konferencia a gyűjtemények mobilitásának ösztönzésére
E témakör a Tanács 2005/2006-os munkatervének része, mely a gyűjtemények mobilitásának akadályait
kívánja leépíteni. A finn elnökség különleges célja, hogy az értékbecslés és a hosszú távú hitel
problémakörét is megvitassák. A szemináriumon az aktuális cselekvési tervet egészítették ki, illetve
bemutatták a soron következőt.
2006. július 21-22., Porvoo: A Kulturális Ügyek Bizottsága (CAC) informális ülése
2006. szeptember 18-19., Kajaani: Az EU és Oroszország szakértőinek találkozója az ún. Negyedik Közös
Tér kulturális úttervének végrehajtásáért
Az ülés a kultúra mint negyedik közös tér fejlődését és a 2005. május 10-én elfogadott, EU és Oroszország
közötti Kulturális Úttérkép végrehajtását tematizálja. Cél, hogy a művészeti és kulturális projektek, a
kulturális örökségvédelem, a művészeti egyetemek és intézmények valamint az audiovizuális szektor
területén megfelelő eszközöket találjanak az együttműködés elősegítésére.
2006. október 12-13., Helsinki: A kulturális örökség digitalizálása: a nemzeti képviselők csoportjának
konferenciája és találkozója
A brit elnökség idején, 2005 végén publikálták a digitalizálás dinamikus akciótervét, de a jelenlegi
prioritások az e tervben szereplő tevékenységek és módszerek aktívabbá tétele az Európai Unió szintjén és
a különleges célkitűzések tagállamokon belüli alkalmazása. A finn elnökség megpróbálja felbecsülni a
digitalizáció kulturális, társadalmi és gazdasági hatásait és körüljárni a kulturális örökségről szóló i2010:
Digitális Könyvtárak Kezdeményezés által leírt lehetőségeket.
2006. október 19-21., Helsinki: „A mindennapok ünneplése”: konferencia az építészeti politikákról
A Finnország és Franciaország közös kezdeményezéseként 2000-ben, a francia EU-elnökség idején
létrehozott, félévenként megrendezett konferenciasorozat jelenlegi finnországi ülésének célja, hogy felhívja
a figyelmet az aktuális helyi és regionális építészeti stratégia problémáira az új módszerek terjesztésének
tükrében.
2006. október 18-20., Helsinki: Az európai közkönyvtárak nemzeti hatóságainak konferenciája
E szakmai találkozó az új technológiai fejlesztések révén megvalósítható közkönyvtári szolgálatokat érintő
illetve a könyvtárközi, kulturális és oktatási együttműködés korszerűsítésének témakörét járja körül. Az
európai információs társadalom, a kultúra és az élethosszig tartó tanulást érintő közös projekteket is
megvizsgálják.
2006. november 13-14., Brüsszel: Az Oktatási, Ifjúsági és Kulturális Tanács ülése
2006. november 30-december 1., Helsinki: A kulturális kontaktpontok találkozója
A finn kontaktpont, a Nemzetközi Mobilitási Központ (Centre for International Mobility) látja vendégül a
hálózat tagjait, s a számos finn kulturális szereplő részvételével zajló találkozón az európai kulturális
együttműködés aktuális kérdéseit vitatják meg.

Bővebb információ:

Részletes információ a KultúrPont honlapján:
http://www.kulturpont.hu/finn2.php

A finn soros elnökség hivatalos honlapja:
http://www.eu2006.fi/en_GB/

Az 1999-es finn elnökség honlapja:
http://presidency.finland.fi/

A Finn Oktatási Minisztérium honlapja:
http://www.minedu.fi/OPM/EUasiat/Finnish_EU_Presidency_2006/calender.html?lang=en

A KultúrPont Iroda működésének fő támogatója
az Európai Unió Bizottsága és az Oktatási és Kulturális Minisztérium.

