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Az Európai Bizottság jelentése  
a kulturális menetrend 

végrehajtásáról 



 

A kultúra az európai projektben kiemelt fontossággal bír, hiszen erre a sarokkőre épül az „egység a 

sokféleségben” európai uniós eszméje. Az európai kulturális menetrend 2007-es elfogadása új 

fejezetet nyitott az európai szintű kultúrpolitikai együttműködésben. Az alábbi, egyértelműen 

meghatározott, közös célok elérése érdekében fogtak össze a kulturális élet szereplői: 

 

– a kulturális sokféleség és az kultúrák közötti párbeszéd támogatása; 

– a kultúrának mint a kreativitás mozgatórugójának támogatása; 

– a kultúrának mint az EU nemzetközi kapcsolataiban kulcsszerepet játszó tényezőnek 

támogatása. 

 

A menetrend az együttműködés elősegítésére a kultúra területén újnak számító munkamódszereket 

vezetett be: 

 

1. a nyitott koordinációs módszer (open method of coordination, OMC) alkalmazása a Tanács 

2008–2010-es kulturális munkatervében meghatározott prioritásokkal kapcsolatos szorosabb 

tagállami együttműködés érdekében; 

2. a civil társadalommal a kultúráról folytatott párbeszéd szerkezetének javítása vélemény- és 

információcserére szolgáló platformok segítségével. 
 
Az Európai Bizottság jelentése a menetrend három célkitűzésének megvalósítása során az európai és 

nemzeti szinten elért eredményeket vizsgálja, valamint az új munkamódszerekkel kapcsolatos első 

tapasztalatokat méri fel a tagállamok által benyújtott nemzeti jelentések, illetve az OMC-csoportok és 

a platformok munkája alapján, majd levonja a megfelelő következtetéseket. 

 
 

A kulturális sokféleség és az kultúrák közötti párbeszéd támogatása terén elért eredmények 

 
A kultúrák közötti párbeszéd 2008-as európai éve a tudatosság fokozására és az interkulturális 
párbeszéddel kapcsolatos szakpolitikai eszmecserére összpontosított. Ennek eredményeképpen számos 
tagállamban új szakpolitikák és struktúrák jöttek létre, uniós szinten pedig politikai megállapodás 
született az interkulturális kompetenciák erősítéséről és a kultúrák közötti párbeszéd 
külkapcsolatokban betöltött szerepéről. Az Interkulturális Európáért Platform közzétette és továbbra is 
támogatja a civil társadalmi szervezetek javaslatai alapján készült, úgynevezett „Szivárvány 
tanulmányt” (Rainbow Paper). 
 
A kultúra területén tevékenykedő szakemberek és a művészek mobilitási lehetőségeinek javítását 
egyrészt a mobilitás akadályainak (például az információs rendszerek továbbfejlesztésével történő) 
leküzdésére és a közvetítő szervezetek szerepére koncentráló OMC-csoport segítette, másrészt a 
mobilitás támogatásával kapcsolatos új elképzelések kialakítására és tesztelésére szolgáló, 3 millió 
euró értékű, jelenleg is zajló külön kísérleti projekt oldotta meg. 
 
A gyűjtemények mobilitásával foglalkozó OMC-csoport alapos összehasonlítást végzett számos 
terület gyakorlatát illetően, ideértve a kölcsönadást ösztönző, illetve akadályozó tényezőket is. Az 
Európai Parlament 2010-ben indította el azt a kísérleti projektet, amely – megelőzendő a kulturális 
javak tiltott kereskedelmét – a kulturális örökség védelmére szolgáló riasztási hálózat kialakításának 
lehetőségeit vizsgálja.  
 
Egy másik OMC-csoport az oktatás és a kultúra közötti szinergiákra koncentrált, és ez volt a 
kultúrához való hozzáféréssel foglalkozó platform egyik témája is. A kreatív európai generációval 
kapcsolatos következtetések legfontosabbika, hogy a kultúrához való hozzáférés kulcsszerepet játszik 
a fiatalok kreativitásának fejlesztésében. 
 
A Bizottság „Többnyelvűség: európai tőke és közös elkötelezettség” című 2008-as közleménye 
meghatározta azokat a lépéseket, amelyek segítségével a nyelvi sokszínűség a szolidaritás és a jólét 



 

alappillérévé válhat. Azóta két, strukturált párbeszédet szolgáló platform jött létre az üzleti világ és a 
civil társadalom bevonásával. A kultúrához való hozzáférés átfogó területén előrelépés tapasztalható a 
digitalizálásban is: az Europeana 2008-ban indult útjára, és további lépések várhatók a kulturális 
örökség digitalizálása terén is. 
 
A Bizottság 2009-es ajánlása felhívja a figyelmet a médiaműveltség fokozására, amely fogalom alatt 
a médiatartalmakhoz való hozzáférés és azok kritikus szemmel való értékelése értendő. A nyomon 
követés a MEDIA 2007 programon és a MEDIA International elnevezésű előkészítő intézkedésen 
keresztül jelenleg is zajlik. Emellett a Bizottság javaslatot tett az „Európai Örökség” cím 
bevezetésére. Ez olyan történelmi helyszíneket jelölne, amelyek az európai integrációt, eszméket és 
történelmet ünneplik és jelképezik. 
 
 
A kultúrának mint a kreativitás mozgatórugójának támogatása terén elért eredmények 

 
A kultúra a kreativitás és innováció táptalajaként uniós és nemzeti szinten is mindinkább a 
figyelem középpontjába kerül, hiszen természeténél fogva képes megalapozni egy, a növekedésnek és 
a foglalkoztatásnak kedvező környezetet. 2009 a kultúra és kreativitás európai éve volt. Ekkor 
készült el a Bizottság tanulmánya a kultúrának a kreativitásra kifejtett hatásairól, amelyet 2010-ben 
továbbiak követtek. 
 
A kulturális és kreatív iparágakra irányuló különös figyelem uniós szinten egy zöld könyv 2010 
áprilisában történő közzétételével csúcsosodott ki, amely olyan megfelelő környezet kiépítésének 
mikéntjét taglalja, amelyben a kulturális és kreatív iparág potenciálja felszabadulhat, hozzájárulva az 
intelligens, fenntartható és inkluzív növekedéshez. 2009 októberében vitadokumentumot tettek közzé 
a különféle kreatív tartalmak (könyvek, zene, filmek, videojátékok) számára létrehozandó európai 
digitális egységes piac megvalósításának kihívásairól. A dokumentum a kreatív tartalom szabad 
internetes forgalmának akadályait elemzi. 
 
Egyre inkább elismerik továbbá a kultúra jótékony hatását a helyi és regionális fejlődésre. A 2007–
2013-as időszakra a kohéziós alapból 6 milliárd eurót fordítanak a kultúra támogatására, vagyis a 
kulturális örökség megőrzésére és védelmére, a kulturális infrastruktúra fejlesztésére, valamint a 
kulturális szolgáltatások támogatására. További finanszírozást biztosítanak a következő jogcímeken: 
idegenforgalom, városi területek megújítása, a kkv-k támogatása és információs társadalom. Egy 
másik tanulmány a kultúrával mint a helyi és regionális fejlesztés eszközével foglalkozik, célja pedig, 
hogy regionális és helyi szinten egyaránt gyakorlati eszközöket adjon a döntéshozók és a kulturális 
szereplők kezébe. Cél, hogy a kulturális és kreatv iparág a regionális és a városi fejlesztési stratégiák 
szerves részévé váljon. 
 
Az Eurostat 2009 szeptembere óta támogatja a nemzeti statisztikai hivatalok hálózatának közös 
munkáját. A hálózat két éven keresztül a kulturális statisztika módszertani kereteivel, a kulturális és 
kreatív iparágakkal, a kultúrába fektetett köz- és magánkiadásokkal, a kulturális életben való 
részvétellel, valamint a kultúra társadalmi hatásaival foglalkozik majd. 
 
 
A kultúra kulcsfontosságú szerepének támogatása az EU nemzetközi kapcsolataiban - eredmények 

 
A kulturális kifejezési formák sokféleségének védelméről és elősegítéséről szóló UNESCO-
egyezmény részes feleként az EU kötelezettséget vállalt arra, hogy a partnerországokkal és -régiókkal 
fenntartott kapcsolataiba beépíti a kulturális dimenziót. Az EU 2007 óta összesen több mint 100 millió 
eurót különített el harmadik országok kultúrájának támogatására, valamint a regionális 
együttműködések számára. 
 



 

Az európai szomszédságpolitika által érintett régiókban az EU jelentősen fokozta a kulturális 
együttműködés támogatását, s 2011-ben újabb kezdeményezések indulnak e téren. Az Unió a 
Mediterrán Térségért kezdeményezés keretében új kulturális Euromed-stratégia előkészítése van 
folyamatban. A csatlakozni kívánó országokban a kulturális örökségnek minősülő értékek 
helyreállítására irányuló fő törekvések mellett a független szervezetekre is összpontosítanak. A kultúra 
a politikai párbeszéd tengelyéül szolgál a 2009-ben létrehozott keleti partnerségben is, melynek célja 
a kulturális szereplők teljesítményének fokozása, a regionális kapcsolatok ápolása, valamint a 
partnerországokkal közös kulturális politikák fejlesztésének elősegítése. 
 
A kultúra kiemelt szerepét a fejlesztési politikák területén is mindinkább elismerik. Egy bizottság 
kíséri figyelemmel az AKCS-országokra vonatkozó kulturális programok eredményeit. Az EU a 
kereskedelmi kapcsolatok terén továbbra is figyelembe veszi az audiovizuális iparág sajátos kettős 
(gazdasági és kulturális) jellegét, amelynek köszönhetően az iparág az adott bilaterális és multilaterális 
tárgyalásokon az identitás és az értékek megnyilvánulásának csatornájaként működik. Ezzel 
egyidejűleg a CARIFORUM-országokkal kötött gazdasági partnerségi megállapodás keretében aláírt, 
kulturális együttműködésről szóló jegyzőkönyv megalkotásával elismerik a fejlődő országok 
tekintetében a kedvezményes elbánás szükségességét a kulturális kifejezésmódokat illetően, a 
kiegyensúlyozottabb cserék előmozdítása céljából. További előrelépés figyelhető meg a fejlett, illetve 
a feltörekvő partnerországokkal (pl. Oroszország, Brazília, Mexikó, Kína, India) fennálló kétoldalú 
partnerségeknek köszönhetően. 
 
A MEDIA International támogatási projekt a 2011–2013-as időszakban MEDIA Mundus néven 
folytatódik majd, 15 millió eurós költségvetéssel. 
 
 
Munkamódszerek – a nyitott koordinációs módszer (OMC) 

 
A Tanács négy szakértői csoportot jelölt ki (kulturális és kreatív iparágak; a kultúra és az oktatás 
közötti szinergiák; művészek és más, a kultúra területén tevékenykedő szakemberek mobilitása; 
gyűjtemények mobilitása), amelyek a nyitott koordinációs módszer segítségével megosztják 
egymással tapasztalataikat, és javaslatokat tesznek a munkatervben meghatározott, prioritást élvező 
témaköröket illetően. Egyes esetekben a hangsúly a különböző nemzeti gyakorlatok összegyűjtése és 
elemzése felé tolódott el. Mind a Bizottság, mind pedig a tagállamok általában hatékonynak tartják a 
nyitott koordinációs módszert.  
 
A jövőre nézve a Bizottság a hatékony együttműködés megerősítésének következő módjait ajánlja: 
 
- A tagállamoknak a megfelelő tanácsi szerveken keresztül meg kell határozniuk azokat az átfogó és 
konkrétabb témákat, amelyekkel az OMC-csoportok foglalkoznak majd. A Tanácsnak is minden 
téma esetében konkrét elvárásokat kell megfogalmaznia. 
 
- Ezek alapján minden csoport meghatározza munkamódszereit, amelyek a Brüsszelben tartott 
plenáris ülésektől a fogadó országokban tartott, együttes tanulási tevékenységekig terjedhetnek. A 
csoportoknak, mint ahogy most is, egy vagy két elnöke lesz, akiket a Kulturális Bizottság jelöl és 
fogad el. 
 
- Pontosan megjelölt témákkal kell megkönnyíteni a tagállamok számára a megfelelő profillal 
rendelkező csoporttagok kiválasztását. A regisztráció évenként megismételhető, ezáltal biztosítható, 
hogy a tagok az adott évben napirenden lévő témákhoz a legmegfelelőbb profillal rendelkeznek. 
 
- Az OMC-csoportok jelenlegi nagy mérete nem feltétlenül előnyös, a gyakorlatban az egyeztetések 
inkább a kisebb alcsoportokban folynak. A cél továbbra is az aktív csere és a párbeszéd. 
 
- A Kultúra programnak támogatnia kell a csoportokat, különösen az együttes tanulási és az 
ismeretterjesztési tevékenységeket 



 

Munkamódszerek - strukturált párbeszéd a kulturális iparággal 

 
2007 óta a Bizottság és az iparág között folyó strukturált párbeszéd két fő struktúrán, bizonyos európai 
szervezetek tematikus platformjain és az Európai Kulturális Fórumon keresztül zajlik. A kultúrák 
közötti párbeszéd 2008-as európai éve előtt, annak megtervezése és támogatása céljából az iparág 
létrehozta a „Szivárvány Platformot”, a civil társadalom és a Bizottság közötti kapcsolódási pontot, 
amely azóta az Interkulturális Európáért Platformmá nőtte ki magát. 
 
Pozitívum a kulturális iparágban megfigyelhető mélyrehatóbb és szélesebb körű párbeszéd. A 
strukturált párbeszéd arra ösztönzi a rendkívül heterogén kulturális iparág szereplőit, hogy közös 
alapot találjanak. Az iparág számára azonban nehézséget jelenthet a legmegfelelőbb tárgyalópartnerek 
és a meghatározott kérdésekre vonatkozó legalkalmasabb szakpolitikai kezdeményezések azonosítása.  
 
A Bizottság az eredményes együttműködés megerősítésének következő módjait ajánlja: 
 
- Minden tematikus platformnak kapcsolódnia kell egy OMC-szakterülethez. 
 
- A kétévente megtartott Európai Kulturális Fórum továbbra is az egyik legjobb alkalom a civil 
társadalom és a döntéshozók közötti párbeszéd folytatására. A konkrétabb kérdések megvitatásához 
azonban kisebb méretű rendezvényekre is szükség van, ahol elsősorban a működési támogatás 
alternatíváit vizsgálják majd. 
 
- Bizonyos tagállamokban a kulturális civil szerveződésekkel folytatott strukturált párbeszéd 
kedvező tendenciát mutat. Például Magyarországon, ahol a Kulturális Ágazati Szakmapolitikai Tanács 
kormányképviselőkből, a kultúra területén tevékenykedő szakemberekből, támogató szervekből és 
szakszervezetekből áll. 
 
 
A jövőbeli tervek 

 
A Bizottság által javasolt „Európa 2020” stratégia célja, hogy Európát ismét a hosszú távú növekedés 
útjára terelje. Ennek keretében a kultúra alapvető szerepet játszhat, beleértve olyan központi 
kezdeményezéseket, mint amilyen például az Innovatív Unió (kreatív ökológia, nem technológiai 
innováció), a digitális menetrend (médiaműveltség, új környezet az alkotáshoz és kultúrához való 
hozzáférés) és az „új munkahelyekhez szükséges új készségek” elnevezésű kezdeményezés 
(interkulturális kompetenciák és transzverzális készségek). A kultúrának a regionális és a helyi 
fejlődésben betöltött szerepét is hangsúlyozni kell a kohéziós politika keretében (kreatív és 
interkulturális városok és régiók). A kultúrának az EU határain kívüli, a bővítési politikában és a 
külkapcsolatokban betöltött szerepét tovább kell fejleszteni (ezáltal Európa az alkotás ideális 
helyszíneként kerül a köztudatba, és a világ más részeivel folytatott kulturális cserék és 
együttműködés kiegyensúlyozottá válnak). 
 
 
 
 
 

Bővebb információ: 

A KultúrPont Iroda honlapján: 

www.kulturpont.hu 

 


