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IV
(Informácie)

INFORMÁCIE INŠTITÚCIÍ A ORGÁNOV EURÓPSKEJ ÚNIE

RADA
Závery Rady a zástupcov vlád členských štátov, ktorí sa zišli na zasadnutí Rady, o pracovnom pláne
pre kultúru na roky 2008 – 2010
(2008/C 143/06)
RADA EURÓPSKEJ ÚNIE A ZÁSTUPCOVIA VLÁD ČLENSKÝCH
ŠTÁTOV, KTORÍ SA ZIŠLI NA ZASADNUTÍ RADY,

1. Pripomínajúc ciele určené Európskemu spoločenstvu v oblasti kultúry článkom 151 Zmluvy o založení Európskeho
spoločenstva.
2. Uznávajúc, že prvý pracovný plán Rady v oblasti kultúry na
roky 2002 – 2004 bol významným krokom smerom k štuktúrovanejším pracovným postupom a že druhý pracovný
plán pre kultúru na roky 2005 – 2006, ktorý sa predĺžil do
konca roka 2007, ďalej posilnil ambície dosiahnuť praktický
a adresný prístup zameraný na výsledky.

žiť ako usmernenie pre stanovenie politických priorít na
roky 2008 – 2010 a zároveň plne rešpektovať výsadné práva
Európskej komisie.
SÚHLASIA:

— s vykonávaním činností uvedených v prílohe I v rámci
jednotlivých prioritných oblastí, pričom tieto činnosti sa
môžu preskúmať s cieľom dosiahnuť výraznejšie zameranie na konkrétne výsledky,
— so zriadením pracovných skupín pozostávajúcich
z expertov z členských štátov na základe zásad
a mandátov vymedzených v prílohe I a II a so sledovaním
ich práce,

3. So zreteľom na oznámenie Komisie z 10. mája 2007
o európskej stratégii pre kultúru v globalizovanom svete ( 1),
ktorá predstavuje významný krok k ďalšiemu rozvoju spolupráce v oblasti kultúry a k posilneniu jednotnosti
a zviditeľneniu európskej činnosti v tejto oblasti.

— s vyzvaním každého predsedníctva na nadviazanie na
výsledky, ktoré sa dosiahli v rámci pracovného plánu,
ako aj na podávanie správ o nich,

4. So zreteľom na uznesenie Rady zo 16. novembra 2007
o európskom programe pre kultúru (2), v ktorom sa podporujú prioritné oblasti činnosti na roky 2008 – 2010
v kontexte strategických cieľov európskeho programu pre
kultúru.

— s vyzvaním členských štátov a Komisie, aby uskutočňovali pravidelné konzultácie so zainteresovanými stranami
o vykonávaní pracovného plánu, aby sa zabezpečilo, že
jednotlivé činnosti budú mať vzťah k problematike a budú
viditeľné,

5. So zreteľom na zavedenie otvorenej metódy koordinácie
prostredníctvom uznesenia Rady zo 16. novembra 2007 ako
celkového nového spôsobu spolupráce v oblasti kultúry,
ktorý poskytuje pružný a nezáväzný rámec a podporuje
výmenu najlepších postupov.

— s vyzvaním Komisie, aby po porade s členskými štátmi
a na základe ich dobrovoľných príspevkov podávala
správy o situácii v polovici a na konci obdobia, na ktoré
sa vzťahuje pracovný plán.
VÍTAJÚ:

6. So zreteľom na päť prioritných oblastí činnosti vymedzených v uvedenom uznesení Rady, ktoré by mali slú-

úmysel Komisie podporiť opatrenia členských štátov na vykonávanie pracovného plánu uvedeného v prílohe I.

(1) Dokument 9496/07 a ADD 1.
(2) Ú. v. EÚ C 287, 29.11.2007, s. 1.
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PRÍLOHA I
PRACOVNÝ PLÁN PRE KULTÚRU NA ROKY 2008 – 2010
Priorita č. 1: Zlepšenie podmienok mobility umelcov a iných pracovníkov v oblasti kultúry

SK

Iniciatívy

Časový rámec

Ciele

Zriadenie pracovnej skupiny pre mobilitu
umelcov a iných pracovníkov v oblasti kultúry
vrátane expertov členských štátov (1)

Marec 2008 po koniec roka 2010 (okolo
3 zasadnutia ročne)

Táto pracovná skupina sa zameria najmä na mobilitu umelcov a iných pracovníkov v oblasti kultúry, a to aj
v oblasti scénického umenia, a bude podľa potreby posudzovať nasledujúce oblasti, podávať o nich správy
a vydávať odporúčania (aj formou uznávania najlepších postupov, vydávania návrhov na iniciatívy v oblasti spolupráce medzi členskými štátmi alebo na úrovni ES a návrhov týkajúcich sa metodických prvkov na hodnotenie
pokroku):

Členské štáty:

— navrhovanie riešení na vnútroštátnej úrovni, ako aj na úrovni Spoločenstva týkajúcich sa zahrnutia mobility
(v rámci Európy aj mimo nej) do osnov odbornej prípravy umelcov a pracovníkov v oblasti kultúry,
— zabezpečenie zhromažďovania relevantných informácií o podmienkach mobility v Európe (daňové, sociálne
podmienky, podmienky vstupu do jednotlivých členských štátov a pobytu v nich) a prístupu k týmto informáciám,
— posilnenie podporných mechanizmov pre mobilitu na regionálnej, celoštátnej úrovni, ako aj na úrovni
Spoločenstva a zabezpečenie ich komplementárnosti
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— mapovanie postupov existujúcich v každom členskom štáte s cieľom umožniť navrhnutie spôsobov zlepšenia
regulačných podmienok a súvisiacich administratívnych postupov v oblasti mobility,

Komisia:

Október 2008

Poskytnúť prehľad a typológiu existujúcich schém mobility kultúrnych pracovníkov na vnútroštátnej/regionálnej
a miestnej úrovni v členských štátoch EÚ, zanalyzovať ich vplyv, účinnosť a prípadné nedostatky, ako aj vydávať
odporúčania o spôsoboch zvýšenia podpory pre mobilitu na úrovni EÚ.

Štúdia uskutočniteľnosti týkajúca sa komplexnej
schémy, ktorej cieľom je zabezpečiť celoeurópsky systém informácií o mobilite v oblasti
kultúry

Fáza I (predbežná správa: zmapovanie existujúcich schém), október 2008

Poskytnúť prehľad o existujúcich informačných schémach týkajúcich sa právnych, regulačných, procesných
a finančných aspektov mobility na vnútroštátnej úrovni, zanalyzovať prípadné nedostatky a vydať odporúčania
pre komplexný informačný systém na európskej úrovni

Fáza II (konečná správa: odporúčania), koniec
roka 2008

(1) Zásady týkajúce sa zriadenia a fungovania pracovných skupín sa nachádzajú v prílohe II.

10.6.2008

Štúdia o mobilite kultúrnych pracovníkov
v Európe

Iniciatívy

Časový rámec

Ciele

Jún 2008 po koniec roka 2010 (2 až 3 zasadnutia ročne)

Táto pracovná skupina nadviaže na prácu šiestich skupín zriadených v rámci akčného plánu EÚ na podporu
mobility muzeálnych zbierok a noriem výpožičiek (2) a bude podľa potreby posudzovať nasledujúce oblasti,
podávať o nich správy a vydávať odporúčania (aj formou uznávania najlepších postupov, vydávania návrhov na
iniciatívy v oblasti spolupráce medzi členskými štátmi alebo na úrovni ES a návrhov týkajúcich sa metodických
prvkov na hodnotenie pokroku):

10.6.2008

Priorita č. 2: Podpora prístupu ku kultúre, najmä prostredníctvom podpory kultúrneho dedičstva, viacjazyčnosti, digitalizácie, cestovného ruchu zameraného na kultúru, synergií so vzdelávaním, najmä v oblasti
umenia a väčšej mobility umeleckých zbierok

Mobilita umeleckých zbierok

Zriadenie pracovnej skupiny pre mobilitu
umeleckých zbierok a činnosť múzeí vrátane
expertov členských štátov (1)

SK

Členské štáty:

Synergia so vzdelávaním, najmä vzdelávaním v oblasti umenia
Členské štáty:
Vytváranie silnejších synergií medzi kultúrou
a vzdelávaním v rámci pracovnej skupiny, ktorá
by sa mala zísť čo najskôr (4)

Jún 2008 po koniec roka 2010 (2 až 3 zasadnutia ročne)
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— navrhovanie mechanizmov na stimulovanie mobility umeleckých zbierok vrátane dlhodobých pôžičiek (napr.
náhrada, digitalizácia, nepoisťovanie, stretnutia expertov, porovnanie systémov ohodnotenia umeleckých
zbierok, budovanie dôvery),
— preskúmanie možností odstránenia prekážok pre mobilitu umeleckých zbierok, ktoré pretrvávajú
v príslušných právnych a administratívnych rámcoch na vnútroštátnej úrovni (napr. otázky poistenia, absencia
imunity voči zaisteniu),
— porovnanie vnútroštátnych právnych predpisov týkajúcich sa múzeí alebo podobných predpisov s cieľom
podporiť prístup ku kultúre,
— výmena najlepších postupov v oblasti predchádzania krádežiam, návratu ukradnutého tovaru, nedovoleného
obchodovania s umeleckými zbierkami a preskúmanie možností ako zlepšiť situáciu aj uplatnením príslušných predpisov Spoločenstva (3),
— výmena najlepších postupov pre podporu prístupu do múzeí

Táto pracovná skupina nadviaže na prácu siete štátnych úradníkov v oblasti umenia a kultúrneho vzdelávania
a bude podľa potreby posudzovať nasledujúce oblasti, podávať o nich správy a vydávať odporúčania (aj formou
uznávania najlepších postupov, vydávania návrhov na iniciatívy v oblasti spolupráce medzi členskými štátmi
alebo na úrovni ES a návrhov týkajúcich sa metodických prvkov na hodnotenie pokroku):
— politiky zamerané na podporu synergií medzi kultúrou a vzdelávaním vrátane umenia vo vzdelávaní a na
vypracúvanie projektov s cieľom vykonávať kľúčovú kompetenciu „kultúrne povedomie a tvorba“ (5),
— výmena najlepších postupov, pokiaľ ide činnosti a štruktúry na celoštátnej, regionálnej a miestnej úrovni,
s cieľom podporovať vzdelávanie v oblasti umenia a kultúry, či už formálne (ako neoddeliteľnej súčasti učebných osnov) alebo neformálne a informálne

Digitalizácia
Členské štáty/Komisia:
Od roku 2008 (spustenie prototypovej knižnice na konci roka 2008)

Zriadenie spoločnej európskej digitálnej knižnice, t. j. spoločného viacjazyčného prístupového miesta k rôznym
zbierkam európskych knižníc, archívov a múzeí
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Pokračovanie v práci prebiehajúcej v oblasti
digitalizácie a sprístupnenia kultúrneho materiálu online, ako aj v oblasti digitálneho uchovávania, a to aj v audiovizuálnej oblasti (6)

Časový rámec

Ciele

Viacjazyčnosť
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Iniciatívy

Komisia/členské štáty:
September 2008

Európska stratégia pre viacjazyčnosť (ktorá sa má vypracovať pri zohľadnení kultúrnych hľadísk v spolupráci
s inými relevantnými oblasťami, najmä oblasťou vzdelávania).

Štúdia o príspevku viacjazyčnosti k tvorivosti

Prvá polovica roku 2009

Preukázať príspevok viacjazyčnosti k tvorivosti a poskytnúť vstupy na diskusiu o Európskom roku tvorivosti
2009

Vykonávanie Európskeho roku medzikultúrneho
dialógu

2008

Plnenie cieľov roka medzikultúrneho dialógu a nadviazanie naň ako príspevok k trvalo udržateľnej stratégii
vrátane vypracovania medzisektorového prístupu k medzikultúrnym kompetenciám v úzkej spolupráci
s príslušnými vnútroštátnymi koordinačnými orgánmi

Nadviazanie na rok medzikultúrneho dialógu

2009 – 2010

SK

Oznámenie o viacjazyčnosti

Medzikultúrny dialóg
Členské štáty/Komisia:

na

kultúru/

Členské štáty:
Prispievať k agende pre trvalo udržateľný a konkurencieschopný európsky cestovný ruch (7) s osobitným zameraním na cestovných ruch zameraný na kultúru a propagáciu kultúrneho dedičstva vrátane nehmotného

Podpora kultúrneho dedičstva prostredníctvom
nových synergií s viacstrannými projektmi týkajúcimi sa cestovného ruchu zameraného na
kultúru
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Cestovný ruch zameraný
kultúrne dedičstvo

Prístup mladých ľudí ku kultúre
Komisia:
Štúdia o prístupe mladých ľudí ku kultúre

Druhá polovica roku 2009

Identifikovať prekážky v prístupe mladých ľudí ku kultúre, ako aj osvedčené postupy, ktoré ho uľahčujú

10.6.2008

(1) Zásady týkajúce sa zriadenia a fungovania pracovných skupín sa nachádzajú v prílohe II.
(2) Pozri dokument 14721/06.
(3) Ide najmä o smernicu Rady 93/7/EHS z 15. marca 1993 o navrátení predmetov kultúrnej hodnoty nezákonne vyvezených z územia členského štátu (Ú. v. ES L 74, 27.3.1993) a nariadenie Rady (EHS) č. 3911/92 z 9. decembra 1992
o vývoze tovaru kultúrneho charakteru (Ú. v. ES L 395, 31.12.1992).
(4) Zásady týkajúce sa zriadenia a fungovania pracovných skupín sa nachádzajú v prílohe II.
5
( ) Okrem iného v súlade s cieľmi navrhovaného Európskeho roka tvorivosti a inovácie 2009.
(6) Pozri závery Rady z 15. novembra 2006 (Ú. v. EÚ C 297, 7.12.2006, s. 1).
(7) Schválila Európska rada 14. decembra 2007, dokument 16616/07.

Iniciatívy

Časový rámec

Ciele

10.6.2008

Priorita č. 3: Vypracovanie údajov, štatistík a metodík v oblasti kultúry a zlepšenie ich porovnateľnosti

Členské štáty/Komisia:
Do konca roku 2008

Rozvinúť vypracovanie údajov na základe koordinovaného štatistického systému pre oblasť kultúry a preskúmať
možnosť prispôsobenia alebo rozvinutia existujúcich metód tak, aby zohľadnili nové potreby a oblasti

SK

Eurostat (opätovne) (1) spustí činnosti pracovnej
skupiny pre štatistiku v oblasti kultúry.
(Bude) úzko spolupracovať s malou skupinou
zainteresovaných členských štátov na rozšírení
metodík a pilotných zisťovaní v prospech všetkých členských štátov

(1) V zátvorkách, keďže Eurostat ešte neprijal konečné rozhodnutie.

Iniciatívy

Časový rámec

Ciele

Zriadenie pracovnej skupiny pre odvetvia
kultúry a tvorivej činnosti vrátane expertov
členských štátov (1)

Apríl 2008 po koniec roka 2010 (okolo
3 zasadnutia ročne)

Táto pracovná skupina sa vyzýva, aby podľa potreby posudzovala nasledujúce oblasti, podávala o nich správy
a vydávala odporúčania (aj formou uznávania a šírenia najlepších postupov, pri zohľadnení najnovších technológií, vydávania návrhov na iniciatívy v oblasti spolupráce medzi členskými štátmi alebo na úrovni ES a návrhov
týkajúcich sa metodických prvkov na hodnotenie pokroku):

Členské štáty:
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Priorita č. 4: Maximalizovanie potenciálu odvetví kultúry a tvorivej činnosti, najmä v MSP

— určenie národných stratégií a vypracovanie zoznamu existujúcich vnútroštátnych opatrení zameraných na
vytvorenie prostredia priaznivého pre vytvorenie a rozvoj odvetví kultúry a tvorivej činnosti (napr. prístup
k investíciám, prístup MSP k financovaniu a bankovým zárukám, vytváranie sietí, posilňovanie postavenia
MSP v rámci centier konkurencieschopnosti, finančné hľadiská, podpora vývozu, otázky duševného vlastníctva najmä v kontexte vývoja nových technológií),
— odborná príprava pracovníkov odvetvia kultúry (schopnosti riadenia, podnikanie, znalosti európskeho
rozmeru/trhových činností),
— vplyv odvetví kultúry a tvorivej činnosti vrátane cestovného ruchu zameraného na kultúru na miestny
a regionálny rozvoj,
— okrem iného vplyv opatrení v rámci európskej regionálnej politiky a finančných nástrojov na budovanie
kapacít a podnikania v odvetviach kultúry a tvorivej činnosti,

C 143/13

— navrhnutie prípadných nových spôsobov a prostriedkov podpory odvetví kultúry a tvorivej činnosti na úrovni
Spoločenstva

Časový rámec

Ciele

Komisia:
Február 2009

Ďalej preskúmať pojem tvorivosť a lepšie pochopiť účinný a konkrétny príspevok kultúry k tvorivosti
a inováciám, ako aj spôsoby zisťovania ich vzájomného prepojenia.

Štúdia o podnikateľskom rozmere odvetví
kultúry a tvorivej činnosti

September 2009

Lepšie pochopiť fungovanie a osobitné potreby odvetví kultúry a tvorivej činnosti, najmä MSP, ako aj environmentálne faktory, ktoré vplývajú na ich rozvoj.

Štúdia o príspevku kultúry k miestnemu
a regionálnemu hospodárskemu rozvoju

Druhá polovica roku 2009

Analyzovať sociálno-ekonomický vplyv investícií do kultúry na regionálnej úrovni.

Zelená kniha o odvetviach kultúry a tvorivej
činnosti

December 2009

Otvoriť diskusiu o najlepších spôsoboch uvoľnenia potenciálu odvetví kultúry a tvorivej činnosti v Európe

SK

Štúdia o príspevku kultúry ku tvorivosti
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Iniciatívy

(1) Zásady týkajúce sa zriadenia a fungovania pracovných skupín sa nachádzajú v prílohe II.

Iniciatívy

Vykonávanie

Časový rámec

Ciele

Priebežne

Členské štáty/Komisia:
Koordinácia pozícií EÚ na zasadnutiach pokiaľ
ide o vykonávanie dohovoru na základe pravidiel správania

Ochrana a podpora pozícií a záujmov EÚ v riadiacich orgánoch dohovoru, ako aj iných medzinárodných
rámcoch.
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Priorita č. 5: Podpora a vykonávanie Dohovoru Unesco o ochrane a podpore rôznorodosti kultúrnych prejavov

Členské štáty:
Vykonávanie dohovoru a začlenenie jeho cieľov
do príslušných vnútroštátnych politík

Vykonávanie dohovoru na vnútroštátnej úrovni a na úrovni Spoločenstva s cieľom lepšie začleniť jeho ciele do
príslušných politík

Komisia:
Medziútvarová skupina pre kultúru zabezpečí
vykonávanie dohovoru a začlenenie jeho cieľov
do politík Spoločenstva
Podpora
Členské štáty:
Priebežne

Podpora dohovoru na medzinárodnej úrovni

10.6.2008

Podpora ratifikácie dohovoru a jeho cieľov
vo vzťahoch s tretími krajinami. Výmena skúseností zo spolupráce v oblasti kultúry s tretími
krajinami

Časový rámec

Zasadnutia vyšších vládnych úradíkov z oblasti
kultúry vrátane zasadnutí generálnych riaditeľov
pre kultúru na ministerstvách zahraničných vecí

Podľa potreby

Ciele

Výmena názorov a prípadné odporúčania týkajúce sa podpory kultúry v rámci EÚ a vo vonkajších vzťahoch
a spolupráca medzi kultúrnymi inštitúciami členských štátov EÚ a ich partnerskými inštitúciami v tretích krajinách

10.6.2008

Iniciatívy

Komisia:
v

rámci

SK

Systematická podpora dohovoru
dialógu s tretími krajinami
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PRÍLOHA II

Pracovné skupiny, ktoré sa majú zriadiť pri vykonávaní pracovného plánu Rady v oblasti kultúry na roky
2008 – 2010
Zásady týkajúce sa zriadenia a fungovania pracovných skupín:
— zapojenie sa členských štátov do práce skupín je dobrovoľné a členské štáty sa k nim môžu kedykoľvek pripojiť,
— každý členský štát, ktorý má záujem zapojiť sa do práce pracovných skupín vymenuje svojho experta za člena
pracovnej skupiny. Tento expert by mal mať v ideálnom prípade operačné aj politické skúsenosti v príslušnej oblasti
na vnútroštátnej úrovni. Členské štáty môžu na zasadnutia pracovných skupín pozvať ako pozorovateľov iných
expertov alebo úradníkov,
— každá pracovná skupina sa môže podľa potreby rozhodnúť vyzvať expertov z iných oblastí, aby prispeli k jej práci,
— pracovné skupiny budú zodpovedné za rozhodnutie, ktorý členský štát alebo členské štáty z tých, ktoré o to prejavili
záujem, budú skupinám predsedať,
— fungovanie týchto skupín bude úplne transparentné, aby boli všetky členské štáty o práci skupín riadne informované
bez ohľadu na rozsah ich zapojenia v danej oblasti. Predsedovia pracovných skupín budú pravidelne (raz za obdobie
trvania predsedníctva) podávať výboru pre kultúrne záležitosti správy o pokroku v práci príslušných pracovných
skupín. Výbor pre kultúrne záležitosti bude mať príležitosť usmerniť pracovné skupiny, aby zabezpečil želaný výsledok
a koordináciu ich práce,
— pracovné skupiny predložia do júla 2009 správu o doposiaľ vykonanej práci v polovici trvania plánu, ktorá sa využije
pri vypracovaní záverečnej správy o vykonávaní pracovného plánu Rady pre kultúru na roky 2008 – 2010,
— komisia bude prácu pracovných skupín podporovať organizovaním štúdií, ktoré súvisia s oblasťou ich činnosti, a bude
skupinám pri ich práci poskytovať logistickú a sekretársku podporu.
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