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Rezumat 
Autorul studiului îşi propune să valorifice experiența Uniunii Europene în gestionarea cola-

borării în domeniul culturii, în sprijinul dialogului intercultural, în domeniul educației. Cultura 
este patronul identității europene, agentul justificativ al politicii interne şi externe, a acțiunilor 
care privesc comportamentul autorităților naționale şi al conducătorilor instituțiilor comuni-
tare. Cultura este o componentă a sistemului social, determină toate celelalte componente şi 
este  determinată la rândul său de acestea. 

Cultura  este  analizată  şi  din  perspectiva  utilizării  sale  ca  mijloc  de  creştere  economică, 
reprezentând un element-cheie în procesul construcției europene, fiind liantul între popoare şi 
între cetățenii care consideră că au o cultura comună. Estimarea rolului culturii în asigurarea  
funcționării  instituțiilor  europene  permite autorului să evidențieze importanța  unei politici 
echilibrate, elaborată şi implementată pe baza a două principii: reciprocitatea şi flexibilitatea. 
În concluzie, autorul susține că politica  culturală, inevitabil orientată în viitor, are potențialul 
de a menține organizațiile în sfera sa în continuă evoluție.

Cuvinte-cheie: politica culturală, diversitate culturală, sector cultural şi creativ, identitate 
culturală, strategii culturale, integrare europeană. 
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Introducere. Bogăţia spirituală a omului contemporan care-și făurește conștient 
propria sa istorie conferă o deosebită importanţă și semnificaţie problemelor culturii. 
Factorul cultural, sub numeroasele și variatele lui aspecte, constituie un mobil mereu 
activ și stimulator. Cultura  se  află  în  centrul  proiectului  european  și  constituie  
cheia principiului „unităţii  în  diversitate”.  Respectul diversităţii culturale conjugat cu 
capacitatea de a se reuni în jurul valorilor comune  au  constituit garanţia  păcii,  pros-
perităţii și solidarităţii de care se bucură UE.  

În era globalizării,  cultura poate aduce o contribuţie unică la o strategie europeană 
pentru o creștere inteligentă,  ecologică  și  favorabilă  incluziunii,  promovând stabili-
tatea, înţelegerea reciprocă și cooperarea în întreaga lume. Cultura este o componentă 
a sistemului social, determină toate celelalte componente (economică, demografică, 
politică, psiho-socială etc.) și este determinată, la rândul său, de acestea. Realitatea 
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culturii nu poate fi concepută în afara cadrului social, pentru că făuritorul valorilor cul-
turale, omul, este un produs social. În esenţă omul e o fiinţă socială. El crează cultura 
în această calitate exprimând idealuri, aspiraţii sociale, confruntându-se prin creaţia sa 
cu năzuinţele celorlalţi oameni sau chiar ale întregii umanităţi.

Făurirea valorilor culturale într-un domeniu sau altul are loc în condiţii social de-
terminate, care își lasă urmă pe natura, structura, funcţiile valorilor. Tocmai de aceea, 
vorbim de cultura unei anumite societăţi sau alteia, dintr-o epocă istorică sau alta. 
Evoluţia, destinul culturii sunt în funcţie de dezvoltarea societăţilor. Ea înflorește și se 
dezvoltă pe anumite direcţii, stagnează sau regresează într-un raport determinat cu 
societatea în care fiinţează.

Orice realitate culturală este totodată o realitate socială, dar nu se poate spune că 
orice realitate socială este în același timp și fenomen cultural. Există fenomene sociale 
cu caracter acultural (cum ar fi relaţiile social-economice) sau anticultural (cum ar fi 
războaiele sau politica de tip totalitar). Cultura a devenit cea mai dinamică compo-
nentă a civilizației noastre. Acest dinamism, această  căutare de noi forme și modalități 
de exprimare, este în același timp și rezultatul și motorul societății informaționale,  a 
societății bazate pe cunoaștere. 

1. Politica culturală europeană: teorie și practică.
1.1. Politica culturală europeană – abordare teoretică. 
Politica culturală reprezintă setul de orientări generale și coerente cu privire la dez-

voltarea domeniului/sectorului cultural. O cerere politică explicită definește scopuri. 
Pentru realizarea acestora este necesar să existe mecanisme necesare pentru planifica-
rea, realizarea și evaluarea lor. Politica culturală este un ansamblu de practici sociale, 
conștiente și deliberate, de intervenție în scopul satisfacerii unor nevoi culturale, prin 
angajarea optimă a tuturor resurselor materiale și umane de care societatea dispune. 
Ea este întotdeauna un sistem de referință pentru acțiunea culturală. În societatea de-
mocratică politica culturală este rezultatul unui proces de structurare a opțiunilor și 
obiectivelor colective referitoare la dimensiunea culturală a segmentului social.

Politicile  culturale  stimulează  stabilirea  platformelor  de  cooperare  și  bună veci-
nătate, îmbinînd armonios dreptul la diferenţiere cu obligaţia de solidaritate dincolo de 
hotarele naţionale. Pentru implementarea politicii culturale, este important ca societatea 
civilă să se implice activ în procesul elaborării și adoptării lor, astfel clădindu-se fundamen-
tul coeziunii sociale și al unui viitor comun pentru toţi europenii. Orice demers analitic al 
politicilor și strategiilor culturale ale unei țări europene pornește de la recunoașterea și 
evaluarea schimbărilor în plan politic, social și economic pe care le-a adus sfârșitul mileniu-
lui II, adică globalizarea și procesul de integrare europeană. Globalizarea a stimulat diver-
sificarea identităților și democratizarea culturilor. Rolul indivizilor în societate și diferențele 
create în fiecare țară se datorează triunghiului magic al cooperării culturale. Elementele 
care compun acest triunghi se află într-o relație de interdependență. 

Primul element. Culturile reprezintă un proces mixt de combinare între asemănările 
și deosebirile dintre indivizi, care își au sursa în diversitate și care se dezvoltă într-un 
mediu interactiv, dinamic, pluralist și democratic.     

Cel de al doilea element este reprezentat de politici care însumează politicile culturale, 
politicile culturii și cultura politică, făcând referire la coeziunea socială și la voința poli-
tică, creând cadrul dezvoltării culturale prin cele două axe ale incluziunii și excluziunii. 
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Al treilea element - elementul identităților, permite evoluția paradigmelor și oferă 
libertatea de afirmare a rădăcinilor, avându-și originea în momentele istoriei care au 
creat valori.  Puterea culturală a acestui model este reprezentată în forma unei ste-
le duble cu șase colțuri date de fundamentele culturii europene seculare, în care se 
manifestă atât consensul, cât și conflictul prin procesele de negociere și puterea de 
susținere a dialogului. Tensiunile între elementele locale-fundamentale și cele cosmo-
polite din cadrul acesteia sunt considerate a fi productive [1].

Globalizarea oferă oportunități noi pentru domeniul culturii. Globalizarea  reprezintă 
atât o oportunitate de dezvoltare, îmbogățire și diversificare a vieții culturale, cât și o 
amenințare la adresa identităților culturale naționale sau comunitare. Pe de o parte, glo-
balizarea determină un anume grad de omogenizare și armonizare a legislației, structu-
rilor administrative și instituționale, a ideilor, idealurilor, moralei și practicilor sociale. Pe 
de altă parte, globalizarea are ca efect apariția unor forme ,,hibride” de practici creative 
și expresii culturale. În același timp, globalizarea poate încuraja heterogeneitatea, diver-
sitatea culturală, specificitatea, întrucât succesul în competiția globală este condiționat, 
printre altele, de ,,distrugerea creatoare”,1 de diversificarea ofertei și de specificitatea 
acesteia. Deschiderea pentru nou a determinat redescoperirea importanței civilizațiilor 
și culturilor tradiționale, a valorilor comunitare,  a multiculturalității.

1.2. Politica culturală europeană: abordare practică.
Uniunea Europeană susține politicile naţionale adoptate în sfera culturii. Comuni-

tatea europeană a dedicat anul 2018 patrimoniului european, iar decidenţii în materie 
de politici culturale au pregătit un cadru multianual, cel puţin, la fel de ofertant în 
ceea ce privește strategia actuală pentru acest domeniu. Programele Uniunii Europene 
pentru cultură au un rol decisiv în reafirmarea valorilor europene. Deși, Eurobarome-
trele din anii precedenţi arată că un procent destul de ridicat al europenilor nu percep 
diferitele state-membre ca fiind coezive în sensul unei identităţii europene, domeniul 
culturii rămâne prioritar pe agenda instituţiilor europene.  Grație subsistemului cultu-
ral putem să reducem diferenţele între statele membre și între cetăţeni, să  dezvoltăm 
sentimentul apartenenței la comunitatea europeană, unde drepturile de autor sunt 
garantate, protejate. 

Integrarea europeană  ridică, la rândul său, o serie de probleme. Apartenența la 
spațiul cultural european și construirea a ceea ce numim identitate culturală europeană 
impune o abordare inter-sectorială, care să armonizeze obiectivele economice, comer-
ciale, sociale cu cele culturale. În spațiul pan-european, astfel configurat, diversitatea de 
practici și tradiții culturale a țărilor europene este percepută ca bogăție și nu ca sursă 
de divizare și conflicte [2]. Procesul de integrare europeană  presupune și un echilibru 
între valorile și principiile acceptate în comun, pe de o parte, și specificitatea națională 
și locală, pe de altă parte.2  În acest sens, politicile culturale naționale, prin valorificarea 
propriilor mijloace, rămân deschise la schimbul de valori în contextul pieței europene 
integrate, pentru a susține bogâția, vitalitatea și diversitatea culturilor proprii. Activitatea 

1 Teoria,,distrugerii creatoare” îi apartine lui Joseph Schumpeter, care o dezvolta în lucrarea sa Capitalism, Socialism si 
Democratie. London and New York, 2003 [6].

  2 În sesiunea din 26 noiembrie 2001, Consiliul European a adoptat Rezolutia cu privire la rolul culturii în Uniunea 
Europeana, care preia multe din punctele cuprinse în „Raportul Ruffolo” si invita Statele membre „sa considere cultura ca un 
element esential al integrarii europene, mai ales în contextul extinderii Uniunii.”
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Uniunii Europene în domeniul culturii completează politica culturală a statelor membre 
în diferite domenii, de exemplu, protecția patrimoniului cultural european, cooperarea 
între instituțiile culturale din diferite țări și promovarea mobilității celor care lucrează în 
domenii creative. 

Sectorului cultural i se aplică anumite dispoziții ale tratatelor care nu fac referire în 
mod explicit la cultură. Prin practicile politicii culturale sunt recunoscute, promovate și 
protejate drepturile culturale ale individului și se creează condițiile pentru exercitarea 
liberă și nestânjenită ale acestora. Dreptul/accesul la cultură alături de cel de partici-
pare la viața culturală  reprezintă o oportunitate, oferită cetățeanului ce și-a dezvoltat 
sentimentul de apartenență la comunitate, indiferent de rasă, sex, vârstă, naționalitate 
etc. și îmbogățește identitatea culturală susținând astfel incluziunea și integrarea soci-
ală.  

Participarea la cultură este dimensiunea participativă a drepturilor culturale care 
presupune crearea unui context concret pentru libera exprimare și pentru desfășurarea 
de activități creatoare în diferite forme și modalități la nivel individual, dar și comuni-
tar. Celor două drepturi culturale de bază, ce sunt parte indivizibilă a drepturilor civice, 
politice, sociale și economice, li s-au adăugat o serie de drepturi și principii extensive 
care trebuie cuprinse în politica culturală a fiecărei țări; respectul identității cultura-
le, accesul la patrimoniul cultural, protecția activităților creatoare, acces la educație 
artistică și educarea prin artă, libertatea de a desfășura activități culturale, protecția 
proprietății intelectuale, mobilitatea artiștilor și a produselor artistice și dreptul per-
soanei de a se identifica cu o comunitate culturală. Din această perspectivă fiecărui 
stat îi revine obligația de a recunoaște și proteja diversitatea culturală și lingvistică, de 
a garanta dreptul individului de a participa la viața culturală a comunității și implicit de 
a-și satisface drepturile culturale, acestea fiind indispensabile demnității și dezvoltării 
persoanei.

Acțiunile UE în domeniul culturii sunt reglementate de articolul 167 din Tratatul pri-
vind funcționarea Uniunii Europene (TFUE), care stabilește principiile și cadrul actual 
privind politicile în domeniul culturii, incluzând atât conținutul material, cât și proce-
durile decizionale. Articolul 6 din TFUE precizează competențele Uniunii în domeniul 
culturii: Uniunea este competentă să desfășoare acțiuni de sprijinire, de coordonare sau 
completare a acțiunii statelor membre [3].

Tratatul de la Lisabona (semnat în decembrie 2007, dar intrat în vigoare în decem-
brie 2009),  acordă o mai mare importanță culturii: preambulul la Tratatul privind Uni-
unea Europeană (TUE) se referă, în mod explicit, la inspirația din moștenirea culturală, 
religioasă și umanistă a Europei. Unul din obiectivele principale ale UE, declarate în 
Tratat, este acela de a respecta bogăția diversității sale culturale și lingvistice și […] 
de a veghea la conservarea și dezvoltarea patrimoniului cultural european (articolul 
3 din TUE). Tratatul de la Lisabona introduce o inovație importantă: luarea deciziilor în 
domeniul culturii în cadrul Consiliului are loc de acum înainte prin votul cu majoritate 
calificată (VMC), față de unanimitatea cerută anterior. Cu toate acestea, nu există încă 
nicio posibilitate de armonizare a legislației naționale în domeniul politicilor culturale, 
regula privind votul cu majoritate calificată se aplică în principiu deciziilor referitoare la 
formatul și aria de aplicare a programelor de finanțare [4].

Articolul 13 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene stipulează că 
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artele și cercetarea științifică sunt libere. Articolul 22 prevede cerința ca UE să respec-
te diversitatea culturală, religioasă și lingvistică [5]. Tratatul afirmă că UE contribuie la 
dezvoltarea culturilor statelor-membre, respectând diversitatea națională și regională a 
acestora, punând totodată în evidență patrimoniul cultural comun. Agenda europeană 
pentru cultură 2007 recunoaște caracterul indispensabil al culturii pentru îndeplinirea 
obiectivelor strategice ale UE, precum prosperitatea, solidaritatea și securitatea, aceas-
ta asigurând totodată o prezență mai pregnantă pe scena internațională.

2. Trei seturi comune de obiective pentru cultură a UE. 
2.1. Primul set de obiective pentru cultură a UE.
În mai 2007, Comisia Europeană a propus o agendă pentru cultură, care vizează trei 

seturi comune de obiective: 1) diversitatea culturală și dialogul intercultural,  2) pro-
movarea culturii ca un catalizator al creativității; și 3) cultura ca element vital în cadrul 
relațiilor internaționale [6]. 

În cadrul primului set  accentul se pune pe: diversitatea culturală și dialogul inter-
cultural.  Articolul 1 al Declarației universale privind diversitatea culturală, adoptată în 
cadrul celei de-a 31-a sesiuni a Conferinței generale a UNESCO, desfășurată la Paris la 
2 noiembrie 2001, stipulează: Ca sursă de schimburi, inovație și creativitate, diversita-
tea culturală este necesară umanității așa cum biodiversitatea este pentru natură. În 
acest sens, patrimoniul comun al umanității trebuie să fie recunoscut și afirmat pentru 
generațiile prezente și viitoare [7]. În decembrie 2002, Adunarea Generală a ONU a de-
clarat ca 21 mai să fie Ziua Mondială a Diversitatii Culturale pentru Dialog și Dezvoltare. 
Celebrarea acestei Zile ne oferă oportunitatea de a explora valorile diversității culturale 
și de a avansa cele patru obiective ale Convenției UNESCO privind Protecția și Promova-
rea Diversității Expresiilor Culturale [8], adoptată la 20 octombrie 2005:

- Sprijinirea sistemelor durabile de guvernare pentru cultură;
- Realizarea unui flux echilibrat de bunuri și servicii culturale și creșterea mobilității 

artiștilor și a profesioniștilor din domeniul culturii;
- Integrarea culturii în cadrele de dezvoltare durabilă;
- Promovarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale. 
Ziua Mondială a Diversității Culturale pentru Dialog și Dezvoltare este marcată prin 

reuniuni, mese rotunde și seminare la care participă specialiști din diverse domenii ale 
culturii - științe politice, istoria religiilor, filosofie, culturologie, precum și istorici, antro-
pologi, reprezentanți guvernamentali sau ai organizațiilor neguvernamentale.  
Diversitatea culturală oferă idei și perspective noi care ne îmbogățesc viețile în nenu-
mărate moduri, permițându-ne tuturor să creștem și să ne dezvoltăm împreună (...), 
arată Directorul General al UNESCO, Irina Bokova, în mesajul său din 2017 privind Ziua 
Mondială pentru Diversitate Culturală, pentru Dialog și Dezvoltare. Astăzi este o opor-
tunitate pentru noi toți să sărbătorim beneficiile extraordinare ale diversității culturale, 
inclusiv bogatul patrimoniu intangibil al omenirii, și să ne reafirmăm angajamentul de a 
construi o lume mai pașnică, bazată pe valorile înțelegerii reciproce și dialogului inter-
cultural. Prin Agenda 2030 pentru Dezvoltare Durabilă, comunitatea internațională a re-
cunoscut rolul esențial al culturii ca motor al schimbării și al dezvoltării. Atingerea celor 
17 obiective ale acesteia va fi imposibilă fără a se lua în considerare forța și potențialul 
creativ al diversității culturale a omenirii, fără angajarea într-un dialog continuu ast-
fel ca toți membrii societății să beneficieze de dezvoltare.(...) Având la bază drepturile 
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omului, UNESCO consideră că diferențele și diversitatea noastră ne fac mai puternici 
și că respectarea diversității culturale este esențială pentru promovarea dialogului in-
tercultural, dezvoltare durabilă și pace, se mai arată  în mesajul Directorului General al 
UNESCO [9].

UE și toate părțile interesante relevante trebuie să conlucreze pentru stimularea di-
alogului intercultural, astfel încât să se asigure că diversitatea culturală a Uniunii este 
înțeleasă, respectată și promovată. De exemplu, aceștia ar trebui să urmărească întărirea 
mobilității transfrontaliere a artiștilor și a celor care lucrează în sectorul cultural, precum 
și circulația operelor de artă în afara granițelor statelor-membre. Dialogul intercultural 
este o prioritate constantă a UE. Odată cu intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona, 
această dimensiune a devenit și mai importantă. În domeniul specific al politicilor cul-
turale, cele mai vizibile sunt inițiativele de tipul cultura romă, orașe interculturale sau 
dialogul cu Platforma pentru o Europă interculturală. Alte politici ale UE de promovare 
a dialogului intercultural cuprind, printre altele, inițiative vizând sectorul audiovizual, 
multilingvismul, tineretul, cercetarea, integrarea și relațiile externe. O inițiativă elocven-
tă o oferă Forumul Mondial privind Dialogul Intercultural,  cunoscut la nivel mondial ca 
„procesul Baku”  încă din anul 2008, care tradițional se reunește  o dată la doi ani.  În peri-
oada 4 - 6 mai 2017 s-a desfășurat la Baku, Republica Azerbaidjan, cea de-a patra ediție a 
Forumului, cu tema „Dezvoltarea dialogului intercultural: noi direcții pentru promovarea 
securității, păcii și dezvoltării durabile”, eveniment organizat de UNESCO în colaborare 
cu Alianța Civilizațiilor (UNAOC), Organizația Mondială a Turismului (UNWTO), Consiliul 
Europei și Organizația Islamică pentru Educație, Știință și Cultură [10].  Reprezentanții: 
miniștri și vice-miniștri din peste 90 de state, precum și ai organizațiilor internaționale 
din domeniu, organizații neguvernamentale și experți, au căutat soluții pentru consoli-
darea societăților inclusive, durabile, din perspectiva Agendei 2030 a ONU, pentru buna 
coordonare a acțiunilor de turism cultural, soluții pentru promovarea dialogului prin 
publicațiile UNESCO și platformei electronice ( e-platform ). Tot în cadrul dezbaterilor au 
fost discutate aspecte legate de implicarea instituțiilor financiare și economice în pro-
movarea dialogului intercultural. Programul a inclus, în premieră, o dezbatere privind 
rolul parlamentelor în construirea încrederii și înțelegerii între culturi și comunități. Cu 
această ocazie, participanții au reiterat rolul parlamentelor în crearea unor punți între 
culturi și au subliniat importanța dialogului intercultural în consolidarea relațiilor par-
lamentare bilaterale și în prevenirea și escaladarea violenței. Această inițiativă este înalt 
apreciată de către statele reprezentate la Forum, considerând-o un factor generator de 
armonie, solidaritate și cunoaștere între naţiuni, grupuri, religii, etnii și persoane. 

În cadrul celui de al V-lea Forum Mondial pentru Dialog Intercultural, desfășurat în 
mai 2019, au fost discutate aspecte ce țin de rolul dialogului intercultural pentru edifica-
rea unei societăți contemporane bazate pe solidaritate, prevenirea discriminării și a con-
flictelor violente. Factorii de decizie din statele participante, de comun cu organizațiile 
internaționale, au elaborat propuneri pentru un plan de acțiuni în scopul mobilizării și 
utilizării dialogului intercultural în vederea asigurării dezvoltării societăților democrati-
ce și sustenabile[11].

2.2.  Al doilea set de obiective pentru cultură a UE.
Cel de-al doilea set de obiective vizează promovarea culturii în calitate de catalizator 

al creativității, în cadrul Strategiei de la Lisabona pentru creștere și locuri de muncă, și 
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a Strategiei UE 2020 [12]. Cultura este un instrument important în promovarea valori-
lor și obiectivelor de interes public. Aflată la intersecția dintre sfera economică și cea 
politică, considerate principalele elemente ale integrării europene, cultura reprezintă 
o dimensiune-cheie suplimentară. Cultura nu doar creează bogăție, dar contribuie și 
la incluziunea socială, la o mai bună educație, la creșterea încrederii în forțele proprii și 
a mândriei, susținută de conștientizarea apartenenței la comunitățile istorice. Pe acest 
fundal, UE a lansat un program în domeniile: cultural și al audiovizualului pentru peri-
oada 2014-2020: Europa creativă. Acesta se bazează pe alte programe anterioare ale 
Uniunii: programele MEDIA (1991-2013), programul MEDIA Mundus (2011-2013) și pro-
gramele Cultura (2000-2013) [13].  În plus, Europa creativă va include un program inter-
sectorial constituit din două părți: o garanție financiară, gestionată de Fondul European 
de Investiții, pentru ca împrumuturile bancare să devină mai ușor accesibile pentru 
micii operatori; finanțare pentru a sprijini studiile, analizele și o mai bună colectare a 
datelor pentru a îmbunătăți dovezile în sprijinul elaborării de politici.  

Europa creativă va sprijini cinematografia europeană și sectoarele culturale și creati-
ve, permițându-le să-și sporească contribuția la crearea de locuri de muncă și la dezvol-
tarea economică. Artiștii și profesioniștii din domeniul cultural și audiovizual, precum 
și organizațiile artistice din domeniul artelor frumoase, al publicisticii, filmului, televi-
ziunii, muzicii, artelor interdisciplinare, patrimoniului și din industria jocurilor video ar 
fi printre principalii beneficiari. Cu un buget de 1,46 miliarde de euro pentru perioa-
da 2014-2020 și este gestionat de Comisia Europeană prin Agenția Executivă pentru 
Educație, Audiovizual și Cultură, care primește și evaluează aplicațiile. Programul a ofe-
rit un impuls sectoarelor culturale și creative [14]. 

Ţările din care pot proveni operatorii implicaţi în proiecte sunt: statele-membre 
ale UE, cu condiţia semnării unor acorduri de participare la Programul Europa Creati-
vă, țările candidate și potențial candidate la UE, ţările din Spaţiul Economic European, 
Elveția și țările care fac obiectul Politicii Europene de Vecinătate. Până în prezent, ţările 
din afara UE, care au semnat astfel de acorduri și sunt eligibile sunt: Regatul Unit, Islan-
da, Norvegia, Albania, Bosnia și Herțegovina, Macedonia de Nord, Muntenegru, Serbia, 
Ucraina, Moldova, Georgia,Tunisia, Armenia și Cosovo [15]. Acest program-cadru a ofe-
rit o poartă de intrare simplă, ușor de recunoscut și ușor accesibilă pentru profesioniștii 
din domeniul cultural și creativ european și a permis realizarea de sinergii și contribuții 
încrucișate între diferitele sectoare culturale și creative.

În iunie 2015, a fost lansat un nou program al Uniunii Europene pentru cultură și 
creativitate în țările din regiunea Parteneriatului Estic, pentru a sprijini sectoarele cultu-
rale și creative în munca lor pentru dezvoltarea durabilă umană, socială și economică în 
Armenia, Azerbaidjan, Belarus, Georgia, Moldova și Ucraina. ,,Programul conferă o nouă 
dimensiune cadrului de dezbateri dintre instituţiile de stat și actorii-cheie din domeniul 
culturii din regiune privind conceptul culturii secolului XXI și promovează o înțelegere 
a impactului pozitiv pe care industriile creative le pot avea asupra gradului de ocupare 
în câmpul muncii, dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii, rolului care le revine admi-
nistraţiilor publice și angajamentului social” [16]. Programul s-a desfășurat pe parcursul 
a trei ani, având un buget total de 4,2 milioane Euro. Acest program a oferit o continuare 
a primului Program al Parteneriatului Estic în Cultură (2011-2014), care a inclus asistență 
tehnică și acordarea granturilor pentru implementarea de proiecte. 
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2.3. Al treilea set de obiective pentru cultură a UE.
Promovarea culturii ca element vital în cadrul relațiilor internaționale ale Uniunii 

Europene reprezintă cel de-al treilea set de obiective.  Ca parte a Convenției UNESCO  
privind  protejarea și promovarea diversității expresiilor culturale, UE se angajează să 
dezvolte un rol cultural nou și mai activ al Europei în cadrul relațiilor internaționale, 
precum și să integreze dimensiunea culturală ca un element vital în raporturile sale cu 
țările și regiunile partenere. În 2017, Parlamentul European a adoptat Rezoluția la tema 
„Către o strategie a UE pentru relațiile culturale internaționale”, salutând în felul acesta 
faptul că comunicarea comună introduce industriile culturale și creative în calitate de 
element important al strategiei UE pentru relațiile culturale internaționale; întrucât 
aceste industrii contribuie la „puterea necoercitivă” (soft power) a Europei în rolul lor 
de ambasadori ai valorilor europene, în special în ceea ce privește polurile creative 
regionale și rețelele culturale regionale și recomandă ca acestea să fie identificate și 
să li se ofere stimulente, precum și dezvoltarea competențelor; invită Comisia să con-
solideze rețelele de agenți și actori creativi și culturali, cu un accent special asupra 
IMM-urilor, centrelor creative europene și platformelor creative, în calitate de creatori 
de efecte multiplicatoare și de inovare, inclusiv în alte domenii.  Parlamentul European 
solicită ca rolul institutelor culturale ale statelor-membre să fie clar definit, în ceea ce 
privește influența culturală a Uniunii în afara granițelor sale, și construit în jurul unui 
concept european integrator și partajat, prin rețeaua institutelor culturale naționale 
din UE (EUNIC) și prin alte forumuri, și pledează pentru o abordare incluzivă și egală 
în raport cu toate părțile interesate, printre care se numără societatea civilă; salută, în 
acest sens, activitatea desfășurată până în prezent de către instituțiile culturale din 
statele membre; încurajează continuarea colaborării în străinătate, cu scopul de a op-
timiza interesele statelor membre, cu o atenție specială acordată statelor membre mai 
mici și statelor membre fără institute culturale în străinătate și nevoilor lor de repre-
zentare culturală [17].

3. Inițiative culturale europene.    
3.1. Capitalele Europene ale Culturii.
Capitalele Europene ale Culturii reprezintă una dintre cele mai de succes și mai cu-

noscute inițiative culturale. Orașele sunt selectate de un juriu independent pe baza unui 
program cultural care trebuie să aibă o dimensiune europeană pronunțată, să implice 
localnici de toate vârstele și să contribuie la dezvoltarea pe termen lung a orașului. De-a 
lungul anilor, începând cu 1985, inițiativa capitalelor europene ale culturii evidențiază 
bogăția și diversitatea culturii din Europa, contribuind totodată la creșterea profilului 
internațional al orașelor. Titlul are un impact pe termen lung, nu numai asupra culturii, 
dar și sub aspect social și economic. Capitalele Europene ale Culturii au devenit o opor-
tunitate unică de a regenera orașe, de a le stimula creativitatea și de a le îmbunătăți 
imaginea.  Până în 2010,  au fost desemnate 40 de orașe Capitale Europene ale Culturii, 
de la Stockholm la Geneva, de la Atena la Glasgow și de la Cracovia la Porto. Procedura 
de alegere a unui oraș începe cu șase ani înainte, deși ordinea în care statele membre 
au dreptul să găzduiască evenimentul este stabilită anterior și este organizată în două 
etape. Propunerile sunt evaluate de către un comitet de experți independenți din do-
meniul cultural. Regulile și condițiile pentru deținerea titlului sunt stabilite în Decizia nr. 
1622/2006/CE a Parlamentului European și a Consiliului [18].          
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Normele pentru perioada 2020-2033 se află în curs de revizuire. Decizia nr. 445/2014/
UE a extins șansele de participare la programul Capitalele Europene ale Culturii la țările 
candidate și la țările potențial candidate, cu condiția ca acestea să participe la programul 
Europa creativă până la data publicării cererii de candidaturi. În 2016, Comisia a propus 
deschiderea programului către țările din AELS/SEE. Decizia referitoare la această propu-
nere este în prezent de competența Consiliului și a Parlamentului European [19, 20]. 

Politica culturală a UE sprijină decernarea de premii în domeniile patrimoniului 
cultural, arhitecturii, literaturii și muzicii. Obiectivul acestor premii este de a scoate în 
evidență excelența și succesul acțiunilor europene în aceste sectoare. Premiile aduc în 
lumina rampei artiști, grupuri muzicale, arhitecți, autori și pe cei care lucrează în dome-
niul patrimoniului cultural, precum și activitatea acestora. Astfel, este pusă în valoare 
diversitatea culturală bogată a Europei și importanța dialogului intercultural, precum și 
a activităților culturale transfrontaliere din Europa și din afara ei. 

Mobilitatea transnațională a artiștilor și a celor implicați în profesii culturale are o 
importanță majoră în construcția unui veritabil „spațiu cultural european” comun și în 
consolidarea diversității culturale și a dialogului intercultural. Artiștii și cei implicați în 
profesii culturale trebuie să călătorească peste granițe pentru a-și extinde domeniul de 
activitate și a întâlni un public nou, pentru a găsi surse de inspirație noi și stimulate, pen-
tru a evolua artistic, pentru a face schimb de experiențe și a învăța unii de la alții, astfel 
încât să-și dezvolte carierele. Mobilitatea transnațională a artiștilor și a persoanelor cu 
profesii culturale este o prioritate a Programului Cultural, începând din 2000.  În docu-
mentele pentru perioada 2014-2020 s-a accentuat, sprijinirea consolidării capacităților 
pentru a ajuta artiștii să-și dezvolte carierele internaționale și pentru a încuraja rețelele 
internaționale să creeze oportunități profesionale, consolidarea ariei culturale pe care o 
împart europenii și încurajarea cetățeniei active europene.

3.2.  Marca patrimoniului european.
O altă inițiativă, la nivelul Uniunii Europene, propusă de Comisia Europeană a fost 

înfiinţarea Mărcii patrimoniului european (MPE)  cu scopul de a evidenţia siturile care 
celebrează și simbolizează integrarea, idealurile și istoria Europei. Marca patrimoniului 
european a apărut inițial, în anul  2005, ca o inițiativă interguvernamentală între mai 
multe state-membre. La cererea statelor-membre, în anul 2010, Comisia a propus ca 
Marca patrimoniului european să devină oficial o inițiativă a UE. Marca a fost insti-
tuită prin Decizia nr. 1194/2011/UE [21].  Obiectivele sale primordiale sunt aprofun-
darea dialogului intercultural și intensificarea sentimentului cetățenilor europeni de 
apartenență la Uniune.  Prin intermediul turismului cultural, patrimoniul joacă un rol 
important în dezvoltarea economică a regiunilor europene, care câștigă de pe urma 
punerii în valoare a acestuia.  

Marca patrimoniului european este o inițiativă prin care se dorește consolidarea 
sentimentului de apartenență la Uniunea Europeană al cetățenilor europeni, în special 
al tinerilor, pe baza unor valori și elemente comune ale patrimoniului istoric și cultu-
ral european și a aprecierii diversității naționale și regionale, precum și îmbunătățirea 
înțelegerii reciproce și a dialogului intercultural. MPE nu se axează pe conservarea si-
turilor, care ar trebui să fie asigurată de regimurile de protecție existente în vederea 
transmiterii acestora generațiilor viitoare. În schimb, MPE își propune să promoveze di-
mensiunea europeană a siturilor, să asigure accesul unui public cât mai larg, în special 
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al tinerilor, și să ofere informații și activități educative și culturale de bună calitate, care 
să sublinieze rolul și locul sitului în cadrul istoriei și integrării europene. 

Accentul pus pe valoarea europeană simbolică a siturilor și pe dimensiunea lor peda-
gogică, diferenţiază marca europeană de iniţiativele instituite de UNESCO (de exemplu, 
Lista  patrimoniului mondial UNESCO, Lista reprezentativă UNESCO a patrimoniului cul-
tural imaterial al umanității) și de Consiliul Europei în domeniul patrimoniului. Pentru 
realizarea acestor obiective, sunt selectate o serie de situri pentru înalta lor valoare sim-
bolică, pentru rolul pe care l-au jucat în istoria și cultura Europei și a Uniunii Europene, 
și pentru relația lor cu principiile democrației și cu drepturile omului.  Până în prezent 
au fost desemnate 29 de situri [22].     

La 30 august 2016, Comisia a prezentat Parlamentului și Consiliului o propunere  prin 
care se solicită desemnarea anului 2018 drept Anul european al patrimoniului cultural, 
ca răspuns la cererile primite atât din partea Consiliului, cât și a Parlamentului, pentru 
a celebra bogatul patrimoniu cultural european prin dezbateri, expoziţii, campanii de 
sensibilizare, informare și campanii educaţionale, numeroase evenimente, cercetări și 
studii, precum și crearea de reţele, bune practici de conservare și digitizare și schim-
buri de experienţă. La 27 aprilie 2017 Parlamentul European  și  Consiliul au adoptat 
decizia privind Anul european al patrimoniului cultural (EYCH) în 2018 cu sloganul 
„Patrimoniul nostru: unde trecutul întâlnește viitorul”. Obiectivul Anului european a 
fost acela de a încuraja împărtășirea și prețuirea patrimoniului cultural al Europei ca 
resursă comună, de a sensibiliza opinia publică cu privire la istoria și valorile comune, 
precum și de a consolida sentimentul de apartenență la un spațiu european comun 
[23]. Printre evenimentele majore desfășurate în anul 2018 se numără o conferinţă la 
nivel înalt în domeniul inovării și al patrimoniului cultural, organizată la Bruxelles, în 
luna martie; o reuniune la nivel înalt privind patrimoniul cultural european, „Sharing 
Heritage, Sharing Values” (Patrimoniu comun, valori comune), care a avut loc la Berlin, 
în luna iunie; precum și o conferinţă la nivel înalt la PE în aceeași lună. Așa-numitul 
„Apel al Berlinului la acţiune”: „Patrimoniul cultural pentru viitorul Europei”, prezentat 
la summit, a fost semnat de peste 2 000 de cetăţeni și organizaţii din întreaga Europă. 
Acesta promovează șapte acţiuni pentru: 

- a dezvolta planul de acţiune european pentru patrimoniul cultural;
- a recunoaște patrimoniul ca o prioritate în cadrul politicilor și finanţării europene; 
- a reuni nivelurile locale, naţionale și europene de administrare a patrimoniului;
- a conserva și a transmite patrimoniul unic și de neînlocuit; 
- a investi într-o regenerare de calitate a patrimoniului; 
- a promova o mai bună cunoaștere și înţelegere a patrimoniului; 
- a extinde mobilizarea pentru patrimoniul cultural. 
La EYCH, peste 6,2 milioane de persoane au participat la 11 700 de evenimente în 37 

de ţări, întrucât manifestările din 2018 nu s-au limitat la UE, 29 de proiecte de coopera-
re au primit o finanţare de 5 milioane EUR din programul „Europa creativă”; proiectele 
de cercetare și inovare în domeniul patrimoniul cultural au beneficiat de 66 milioane 
EUR din programul Orizont 2020, iar peste 10 000 de proiecte au obţinut marca oficială 
a EYCH [24]. 

Potenţialul culturii, al educaţiei în dezvoltarea socială și economică a UE este 
substanțial. La lansarea Anului european al patrimoniului cultural, la Forumul pentru 



21

Rev istă  șt i inți f ico-practică  nr.  2/2020

Academia de 
Administrare  Publică

cultură de la Milano [25],  s-a insistat asupra rolului crucial al culturii pentru coeziunea 
socială și unitatea europeană,  prezentând arta, patrimoniul cultural și tehnologia drept 
motoare ale creșterii și ocupării forţei de muncă. Comunicarea Comisiei Europene din 
mai 2018 și propunerea financiară pentru programul „Europa creativă” solicită amândo-
uă în mod clar realizarea unor sinergii între educaţie și cultură, care să favorizeze un sen-
timent mai puternic de unitate și apartenenţă. Efectele acestor sinergii nu apar imediat, 
dar acestea influențează democratizarea accesului la cultură și artă și sporesc interesul 
pentru ele, cu efecte benefice asupra coeziunii sociale, stării personale de bine, toleran-
ţei și gândirii critice. Accentul pus pe arte și cultură, îmbinat cu cunoștinţele tehnologice 
și comerciale, constituie fundamentul potenţialului de creștere al sectorului cultural și 
creativ, al unei forţe de muncă cu înaltă calificare, mobile, precum și al întreprinzătorilor.

Un rol important în promovarea politicilor culturale ale UE îl are și Parlamentul Eu-
ropean. În urma Tratatului de la Lisabona, au fost consolidate atribuțiile Parlamentu-
lui European. Prin rezoluțiile adoptate, Parlamentul s-a pronunțat în favoarea creșterii 
mijloacelor bugetare pentru cultură, a îmbunătățirii situației oamenilor de cultură și a 
revalorificării mai ample a patrimoniului cultural european. În ceea ce privește creația 
artistică, Parlamentul dorește să ofere statelor-membre posibilitatea de a aplica un TVA 
redus la o paletă mai largă de servicii și bunuri, cum ar fi înregistrările de filme și muzică, 
cu condiția ca funcționarea pieței interne să nu fie influențată negativ. În interiorul Eu-
ropei mai există încă numeroase piedici în calea liberei circulații a persoanelor implicate 
în activități de creație și a produselor și activităților culturale, chiar și la nivelul mediului 
digital. Parlamentul a cerut instituirea unui cadru de reglementare pentru artiștii mobili, 
pentru problemele legate de impozite și de protecție socială.

3.3. Premiul LUX pentru filmele europene.
Specialiștii în domeniu abordează caracterul specific al industriilor culturale. În 

Rezoluția sa din mai 2011 referitoare la activarea potențialului industriilor culturale 
și creative, Parlamentul a salutat faptul că industriile culturale au câștigat o mai mare 
recunoaștere la nivel european, figurând acum pe agendele politice [26]. Printre altele, 
rezoluția subliniază rolul educației în domeniul artelor și importanța diversității lingvis-
tice atunci când este vorba de distribuția lucrărilor culturale.  Premiul LUX constituie o 
inițiativă remarcabilă a Parlamentului, fiind un premiu acordat filmelor europene care 
contribuie la aprofundarea dezbaterilor privind integrarea europeană, menit să facilite-
ze distribuția filmelor europene în Europa. Premiul este un exemplu perfect al modului 
în care filmul european ar trebui promovat. În fiecare an, premiul aduce în prim plan 
filme care abordează tematici ce preocupă opinia publică europeană. Capacitatea sa de 
a vehicula valori culturale dincolo de frontiere face din film instrumentul ideal pentru 
dezbaterile cu privire la Europa și la viitorul său. În contextul actualei crize economice, 
politice și sociale, care amenință și arta, cultura și cinematografia, Premiul LUX oferă o 
bază solidă de lansare pentru creativitatea europeană. Premiul finanțează subtitrarea 
filmului câștigător în toate cele 23 de limbi oficiale ale UE [27]. Parlamentul își demon-
strează astfel angajamentul pentru acțiuni concrete de promovare a diversității cultura-
le și a înțelegerii reciproce între cetățenii UE. Cele mai elocvente acțiuni ale Parlamentu-
lui în acest domeniu includ adoptarea, în septembrie 2013, a unei rezoluții referitoare la 
promovarea sectoarelor culturale și creative europene ca surse de creștere economică 
și de creare de locuri de muncă  și adoptarea, în aprilie 2014, a poziției sale în primă 
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lectură privind restituirea bunurilor culturale care au părăsit ilegal teritoriul unui stat 
membru (reformare) [28].      

Organismele  culturale la nivel european presupun existența unor politici me-
nite să încurajeze schimburile între organizații culturale din diferite țări europene, 
să identifice nevoile comunității artistice, să reprezinte sectorul cultural în relația 
cu instituțiile Uniunii Europene. Astăzi, din cauza pandemiei sectorul cultural este 
afectat de măsurile de limitare a mișcării persoanelor introduse în UE pentru a ține 
sub control răspândirea coronavirusului. Într-o rezoluție votată la 17 aprilie 2020, 
deputații în Parlamentul European au subliniat caracterul special al sectorului cre-
ativ și dificultățile cu care se confruntă artiștii și i-au solicitat UE să ofere sprijin. De 
aceea, Comisia pentru cultură a Parlamentului dorește ca UE să instituie un sprijin 
specific pentru a ajuta acest sector să supraviețuiască crizei [29].

Conluzii. Efectuând o analiză amplă a politicilor culturale ale Uniunii Europene ajun-
gem la concluzia că acestea urmăresc, în primul rând,  să asigure sprijin pentru analiza 
în domeniul cooperării culturale și a dezvoltării politice; în al doilea rând,  să se acorde 
sprijin punctelor culturale de contact care au fost stabilite pentru răspândirea efectivă 
în randul maselor  a informațiilor practice asupra programelor culturale în toate țările 
participante și, în al treilea rând,  sprijinirea colectării și răspândirii informației, pentru 
ca operatorii culturali să poată procesa rezultatele proiectelor  de finanțare desfășurate 
anterior de Uniunea Europeană. 

În contextul concurenţei mondiale între industriile culturale și creative și al instabi-
lităţii politice din multe părţi ale lumii, activităţile UE în domeniul diplomaţiei culturale 
au un rol important. Acest lucru implică nu numai promovarea sectorului cultural și 
creativ european, ci și a unor relaţii internaţionale pașnice și stabile, prin cooperarea în 
domeniul protecţiei patrimoniului cultural și prin recunoașterea importanţei conservă-
rii și promovării diversităţii culturale.      

Așadar, politicile culturale elaborate și aplicate în Uniunea Europeana sunt valoroa-
se, întrucat reprezintă nu numai un element de integrare comunitară, dar și un factor de 
cooperare internațională și de coeziune teritorială, valență conferită de caracteristica sa 
de moștenire comună.         
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Abstract
The author of the study aims to capitalize on the experience of the European Union in man-

aging collaboration in the field of culture, in support of intercultural dialogue, in the field of 
education. Culture is the patron of the European identity, the justifying agent of the internal 
and external policy, of the actions regarding the behavior of the national authorities and of 
the leaders of the community institutions. Culture is a component of the social system, it deter-
mines all the other components and is in turn determined by them.

Culture is also analyzed from the perspective of its use as a means of economic growth, 
representing a key element in the process of European construction, being the link between 
peoples and between citizens who consider that they have a common culture. Estimating the 
role of culture in ensuring the functioning of the European institutions, allows the author to 
highlight the importance of a balanced policy, developed and implemented based on two prin-
ciples: reciprocity and flexibility. In conclusion, the author argues that cultural policy, inevitably 
oriented in the future, has the potential to keep organizations in its constantly evolving sphere.
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Introduction. The spiritual richness of the contemporary man who consciously makes 
his own history gives great importance and significance to the problems of culture. The 
cultural factor, under its many and varied aspects, constitutes an always active and stimu-
lating mobile. Culture is at the heart of the European project and is the key to the principle 
of ‘unity in diversity’. Respect for cultural diversity combined with the ability to come to-
gether around common values has been the guarantee of peace, prosperity and solidarity 
enjoyed by the EU.

In the age of globalisation, culture can make a unique contribution to a European strat-
egy for smart, green and inclusive growth, promoting stability, mutual understanding and 
cooperation around the world. Culture is a component of the social system, determines 
all other components (economic, demographic, political, psycho-social, etc.) and is deter-
mined by them. The reality of culture cannot be conceived outside the social framework, 
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because the maker of cultural values, man, is a social podus. Essentially, man is a social be-
ing. He creates culture in this capacity by expressing ideals, social aspirations, confronting 
through his creation the hopes of other people or even of all humanity.

The making of cultural values in one field or another takes place under socially deter-
mined conditions, which leave a trace on the nature, structure, functions of values. That is 
why we are talking about the culture of one society or another, from one historical era or 
another. Evolution, the destiny of culture are according to the development of societies. It 
blooms and develops in certain directions, stagnates or regresses in a determined relation-
ship with the society in which it is being.

Any cultural reality is also a social reality, but it cannot be said that any social reality is 
also a cultural phenomenon. There are social phenomena of acultural character (such as 
social-economic relations) or anticultural (such as wars or totalitarian politics). Culture has 
become the most dynamic component of our civilization. This dynamism, this search for 
new forms and ways of expression, is at the same time the result and engine of the infor-
mation society, of the knowledge-based society. 

  1. European cultural policy: theory and practice
2.1 European cultural policy – theoretical approach 
Cultural policy is the set of general and coherent guidelines on the development of the 

cultural domain/sector. An explicit policy request defines purposes. In order to achieve 
these, it is necessary to have the necessary mechanisms for their planning, implementa-
tion and evaluation. Cultural policy is a set of social, conscious and deliberate practices of 
intervention in order to meet cultural needs, by optimally employing all the material and 
human resources at its disposal. It is always a reference system for cultural action. In demo-
cratic society cultural policy is the result of a process of structuring collective choices and 
objectives relating to the cultural dimension of the social segment.

Cultural policies stimulate the establishment of cooperation platforms and good neigh-
bourliness, harmoniously combining the right to differentiation with the obligation of soli-
darity beyond national borders. For the implementation of cultural policy, it is important 
that civil society is actively involved in the process of their elaboration and adoption, thus 
building the foundation of social cohesion and a common future for all Europeans. Any 
analytical approach to a European country’s cultural policies and strategies starts from the 
recognition and evaluation of the political, social and economic changes that the end of 
the second millennium has brought, i.e. globalisation and the process of European integra-
tion. Globalisation has stimulated the diversification of identities and the democratisation 
of cultures. The role of individuals in society and the differences created in each country is 
due to the magical triangle of cultural cooperation. The elements that make up this trian-
gle are in an interdependence relationship.

The first element. Cultures are a mixed process of combining similarities and differences 
between individuals, who have their source in diversity, and which develops in an interac-
tive, dynamic, pluralistic and democratic environment.

The second element is policies that sum up cultural policies, culture policies and politi-
cal culture, referring to social cohesion and political will, creating the framework for cul-
tural development through the two axes of inclusion and exclusion.

The third element - the element of identities, allows the evolution of paradigms and 
offers the freedom to assert roots, having its origin in the moments of history that created 
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values. The cultural power of this model is represented in the form of a double star with 
six corners given by the foundations of secular European culture, in which both consen-
sus and conflict are manifested through negotiation processes and the power to support 
dialogue. Tensions between local-fundamental and cosmopolitan elements within it are 
considered to be productive [1].

Globalisation offers new opportunities for the field of culture. Globalisation represents 
both an opportunity for the development, enrichment and diversification of cultural life 
and a threat to national or community cultural identities. On the one hand, globalisation 
leads to a certain degree of homogenisation and harmonisation of legislation, administra-
tive and institutional structures, ideas, ideals, morals and social practices. On the other 
hand, globalisation has the effect of creating “hybrid” forms of creative practices and cul-
tural expressions. At the same time, globalisation can encourage heterogeneity, cultural 
diversity, specificity, since success in global competition is conditional, inter alia, on ‘crea-
tive destruction’, diversification of supply and its specificity. The opening for the new led to 
the rediscovery of the importance of traditional civilizations and cultures, of community 
values, of multiculturalism.

1.1. European cultural policy: practical approach
The European Union supports national policies adopted in the sphere of culture. 

The European Community has dedicated 2018 to European heritage, and cultural pol-
icy makers have prepared a multiannual framework at least as tender in terms of the 
current strategy for this area. The European Union’s programmes for culture play a 
decisive role in reaffirming European values. Although Eurobarometers from previous 
years show that a fairly high percentage of Europeans do not perceive the different 
Member States as cohesive in the sense of a European identity, the area of culture 
remains high on the agenda of the European institutions. Thanks to the cultural sub-
system, we can reduce the differences between Member States and between citizens, 
develop a sense of belonging to the European community, where copyright is guaran-
teed, protected.

European integration, in turn, raises a number of issues. Belonging to the Euro-
pean cultural space and building what we call European cultural identity requires an 
intersectoral approach that harmonizes economic, social, cultural objectives. In the 
pan-European space, as they are configured, the diversity of cultural practices and tra-
ditions of European countries is perceptible as wealth and cannot be seen as a source 
of division and conflict [2]. The process of European integration also implies a balance 
between the values and principles accepted in the community, part or part, and na-
tional and local specificity, in particular part. In this sense, national cultural policies, 
by capitalizing on their own activities, open the change of values in the context of 
integrated European markets, for its support, vitality and diversity of their own cul-
tures.  

The European Union’s work in the field of culture complements the cultural policy of 
the Member States in various areas, for example, the protection of European cultural herit-
age, cooperation between cultural institutions in different countries and the promotion of 
the mobility of those working in the creative field.

Certain provisions of the Treaties that do not explicitly refer to culture apply to the cul-
tural sector. Cultural policy practices recognize, promote and protect the cultural rights of 
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the individual and create the conditions for their free and unhindered exercise. The right 
- access to culture along with participation in cultural life is an opportunity, offered to the 
citizen who has developed a sense of belonging to the community, regardless of race, sex, 
age, nationality, etc. and enriches cultural identity, thus supporting social inclusion and 
integration.

Participation in culture is the participatory dimension of cultural rights which involves 
creating a concrete context for free expression and for carrying out creative activities in dif-
ferent forms and ways at individual and community level. To the two basic cultural rights, 
which are an indivisible part of civil, political, social and economic rights, have been added 
a series of extensive rights and principles that must be included in the cultural policy of 
each country; respect for cultural identity, access to cultural heritage, protection of crea-
tive activities, access to artistic education and art education, freedom to engage in cultural 
activities, protection of intellectual property, mobility of artists and artistic products and 
the right of a person to identify with a cultural community. From this perspective, each 
state has the obligation to recognize and protect cultural and linguistic diversity, to guar-
antee the right of the individual to participate in the cultural life of the community and 
thus to satisfy their cultural rights, which are indispensable to the dignity and develop-
ment of the person.       

EU action in the field of culture is governed by Article 167 of the Treaty on the Functioning 
of the European Union (TFEU), which sets out the principles and current framework for cultural 
policies, including both material content and decision-making procedures. Article 6 TFEU spec-
ifies the Union’s competences in the field of culture: The Union is competent to carry out ac-
tions to support, coordinate or complement the action of the Member States. [3].  

The Treaty of Lisbon (signed in December 2007 but entered into force in December 
2009) places greater emphasis on culture: the preamble to the Treaty on European Union 
(TEU) explicitly refers to inspiration from cultural, religious and cultural heritage. humanist 
movement in Europe. One of the main objectives of the EU, stated in the Treaty, is to re-
spect the richness of its cultural and linguistic diversity and […] to ensure the conservation 
and development of the European cultural heritage (Article 3 TEU).  The Treaty of Lisbon 
introduces an important innovation: decision-making in the field of culture in the Council 
now takes place by qualified majority vote (VMC), compared to the unanimity required 
above. However, there is still no possibility of harmonizing national legislation in the field 
of cultural policies, the rule on qualified majority voting applies in principle to decisions on 
the format and scope of funding programs [4]. 

Article 13 of the Charter of Fundamental Rights of the European Union stipulates that 
the arts and scientific research are free. Article 22 requires the EU to respect cultural, reli-
gious and linguistic diversity [5]. The Treaty states that the EU contributes to the develop-
ment of Member States’ cultures, while respecting their national and regional diversity, 
while highlighting the common cultural heritage. The European Agenda for Culture 2007 
recognizes the indispensable nature of culture in achieving the EU’s strategic objectives, 
such as prosperity, solidarity and security, while ensuring a stronger presence on the inter-
national stage.

1.1.1. Three common sets of goals for EU culture
In May 2007, the European Commission proposed an agenda for culture, which aims 

at three common sets of objectives: 1) cultural diversity and intercultural dialogue, 2) pro-
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moting culture as a catalyst for creativity; and 3) culture as a vital element in international 
relations [6]. 

      The first set focuses on: cultural diversity and intercultural dialogue. Article 1 of the 
Universal Declaration on Cultural Diversity, adopted at the 31st Session of the UNESCO 
General Conference, held in Paris on 2 November 2001, stipulates: As a source of exchange, 
innovation and creativity, cultural diversity is necessary for humanity. just as biodiversity 
is for nature. In this regard, the common heritage of mankind must be recognized and 
affirmed for present and future generations. [7]  In December 2002, the UN General As-
sembly declared May 21 to be World Day for Cultural Diversity for Dialogue and Develop-
ment. The celebration of this Day gives us the opportunity to explore the values of cultural 
diversity and to advance the four objectives of the UNESCO Convention on the Protection 
and Promotion of the Diversity of Cultural Expressions [8], adopted on 20 October 2005:

- Supporting sustainable governance systems for culture;
- Achieving a balanced flow of cultural goods and services and increasing the mobility 

of artists and cultural professionals;
- Integrating culture into sustainable development frameworks;
-  Promoting human rights and fundamental freedoms.
World Day for Cultural Diversity for Dialogue and Development is marked by meetings, 

round tables and seminars attended by specialists from various fields of culture - political 
science, history of religions, philosophy, culturology, and historians, anthropologists, gov-
ernment representatives or non-governmental organizations. .

Cultural diversity offers new ideas and perspectives that enrich our lives in countless 
ways, allowing us all to grow and develop together (...), says UNESCO Director-General Irina 
Bokova in her 2017 World Day for Women. Cultural Diversity, for Dialogue and Develop-
ment. Today is an opportunity for all of us to celebrate the extraordinary benefits of cul-
tural diversity, including the rich intangible heritage of mankind, and to reaffirm our com-
mitment to building a more peaceful world based on the values of mutual understanding 
and intercultural dialogue. Through the 2030 Agenda for Sustainable Development, the 
international community has recognized the key role of culture as a driver of change and 
development. Achieving its 17 goals will be impossible without taking into account the 
strength and creative potential of human cultural diversity, without engaging in a con-
tinuous dialogue so that all members of society benefit from development. (...) Based on 
human rights, UNESCO considers that our differences and diversity make us stronger and 
that respect for cultural diversity is essential for the promotion of intercultural dialogue, 
sustainable development and peace, the message of the Director-General of UNESCO also 
states [9].       

    The EU and all relevant stakeholders must work together to stimulate intercultural 
dialogue, so as to ensure that the Union’s cultural diversity is understood, respected and 
promoted. For example, they should aim to strengthen the cross-border mobility of artists 
and those working in the cultural sector, as well as the movement of works of art outside 
the borders of the Member States. Intercultural dialogue is a constant priority of the EU. 
With the entry into force of the Lisbon Treaty, this dimension has become even more im-
portant. In the specific field of cultural policies, the most visible are initiatives such as Roma 
culture, intercultural cities or dialogue with the Platform for an Intercultural Europe. Other 
EU policies to promote intercultural dialogue include, but are not limited to, initiatives in 
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the audiovisual sector, multilingualism, youth, research, integration and external relations.
An eloquent initiative is offered by the World Forum on Intercultural Dialogue, known 

worldwide as the “Baku process” since 2008, which traditionally meets every two years. 
The fourth edition of the Forum, on the Development of Intercultural Dialogue: New Di-
rections for Promoting Security, Peace and Sustainable Development, an event organized 
by UNESCO in collaboration with the Alliance of Civilizations, took place in Baku, Republic 
of Azerbaijan from 4 to 6 May 2017. (UNAOC), the World Tourism Organization (UNWTO), 
the Council of Europe and the Islamic Organization for Education, Science and Culture 
[10]. Representatives: Ministers and Deputy Ministers from more than 90 countries, as 
well as international organizations, non-governmental organizations and experts, sought 
solutions to strengthen inclusive, sustainable societies, from the perspective of the UN 
2030 Agenda, for good coordination of tourism actions. solutions for promoting dialogue 
through UNESCO publications and the electronic platform (e-platform). Also, during the 
debates, issues related to the involvement of financial and economic institutions in pro-
moting intercultural dialogue were discussed. The program included, for the first time, a 
debate on the role of parliaments in building trust and understanding between cultures 
and communities. On this occasion, the participants reiterated the role of parliaments in 
creating bridges between cultures and stressed the importance of intercultural dialogue in 
strengthening bilateral parliamentary relations and in preventing and escalating violence. 
This initiative is highly appreciated by the states represented at the Forum, considering it a 
factor generating harmony, solidarity and knowledge between nations, groups, religions, 
ethnicities and individuals. 

During the 5th World Forum for Intercultural Dialogue, held in May 2019, issues related 
to the role of intercultural dialogue for building a contemporary society based on solidar-
ity, prevention of discrimination and violent conflicts were discussed. Decision-makers in 
the participating States, together with international organizations, have developed pro-
posals for an action plan to mobilize and use intercultural dialogue to ensure the develop-
ment of democratic and sustainable societies [11].

1.1.2 The second set of objectives for EU culture
The second set of objectives aims to promote culture as a catalyst for creativity, in the 

framework of the Lisbon Strategy for Growth and Jobs, and the EU 2020 Strategy [12]. 
Culture is an important tool in promoting values and objectives of public interest. Located 
at the intersection of the economic and political spheres, considered the main elements 
of European integration, culture is an additional key dimension. Culture not only creates 
wealth, but also contributes to social inclusion, better education, increased self-confidence 
and pride, supported by awareness of belonging to historical communities. Against this 
background, the EU has launched a program in the fields of: cultural and audiovisual for 
the period 2014-2020: Creative Europe. It builds on other previous Union programs: the 
MEDIA programs (1991-2013), the MEDIA Mundus program (2011-2013) and the Culture 
programs (2000-2013) [13].  In addition, Creative Europe will include a two-pronged cross-
sectoral program: a financial guarantee, managed by the European Investment Fund, to 
make bank loans more easily accessible to small operators; funding to support studies, 
analyzes and better data collection to improve evidence in support of policy making. 

Creative Europe will support European cinema and the cultural and creative sectors, 
enabling them to increase their contribution to job creation and economic development. 
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Artists and professionals in the cultural and audiovisual field, as well as artistic organiza-
tions in the field of fine arts, advertising, film, television, music, interdisciplinary arts, herit-
age and the video game industry would be among the main beneficiaries. With a budget 
of 1.46 billion euros for the period 2014-2020 and is managed by the European Commis-
sion through the Executive Agency for Education, Audiovisual and Culture, which receives 
and evaluates applications. The program has given a boost to the cultural and creative 
sectors [14]. The countries from which the operators involved in the projects may come 
are: EU Member States, subject to the signing of agreements to participate in the Crea-
tive Europe Program, candidate and potential EU candidate countries, European Economic 
Area countries, Switzerland and European Policy countries. of Neighborhood. To date, the 
non-EU countries that have signed such agreements and are eligible are: United Kingdom, 
Iceland, Norway, Albania, Bosnia and Herzegovina, Northern Macedonia, Montenegro, 
Serbia, Ukraine, Moldova, Georgia, Tunisia, Armenia and Cosovo [15]. This framework pro-
gram provided a simple, easily recognizable and easily accessible gateway for European 
cultural and creative professionals and allowed for cross-synergies and cross-contributions 
between different cultural and creative sectors.

In June 2015, a new European Union program for culture and creativity was launched in 
the Eastern Partnership countries to support the cultural and creative sectors in their work 
for sustainable human, social and economic development in Armenia, Azerbaijan, Belarus, 
Georgia. , Moldova and Ukraine. “The program gives a new dimension to the framework of 
debates between state institutions and key actors in the field of culture in the region on 
the concept of 21st century culture and promotes an understanding of the positive impact 
that creative industries can have on employment, development small and medium-sized 
enterprises, the role of public administrations and social commitment ”[16]. The program 
took place over three years, with a total budget of 4.2 million Euros. This program provided 
a follow-up to the first Eastern Partnership in Culture Program (2011-2014), which included 
technical assistance and grants for project implementation.

1.1.3. The third set of objectives for EU culture
Promoting culture as a vital element in the European Union’s international relations 

is the third set of objectives. As part of the UNESCO Convention on the Protection and 
Promotion of the Diversity of Cultural Expressions, the EU is committed to developing Eu-
rope’s new and more active cultural role in international relations, and to integrating the 
cultural dimension as a vital element in its relations with partner countries and regions. . 
In 2017, the European Parliament adopted the Resolution on “Towards an EU Strategy for 
International Cultural Relations”, welcoming the fact that the joint communication intro-
duces the cultural and creative industries as an important element of the EU’s Strategy 
for International Cultural Relations; whereas these industries contribute to Europe’s ‘soft 
power’ as ambassadors of European values, in particular with regard to regional creative 
poles and regional cultural networks, and recommends that they be identified and stimu-
lated, , as well as skills development; Calls on the Commission to strengthen networks of 
creative and cultural agents and actors, with a special focus on SMEs, European creative 
centers and creative platforms, as creators of multiplier effects and innovation, including 
in other areas. The European Parliament calls for the role of the Member States’ cultural 
institutes to be clearly defined in terms of the Union’s cultural influence outside its borders, 
and built around an integrative and shared European concept through the EU National 
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Cultural Institutes Network (EUNIC) and through other forums, and calls for an inclusive 
and equal approach in relation to all stakeholders, including civil society; welcomes, in this 
regard, the work done so far by the cultural institutions in the Member States; encourages 
continued cooperation abroad, with a view to optimizing the interests of the Member 
States, with a special focus on smaller Member States and Member States without 
cultural institutes abroad and their needs for cultural representation [17].

2. European Cultural Initiatives       
3.1.  European Capitals of Culture
European Capitals of Culture are one of the most successful and well-known cul-

tural initiatives. Cities are selected by an independent jury on the basis of a cultural 
program that must have a strong European dimension, involve locals of all ages and 
contribute to the long-term development of the city. Over the years, since 1985, the 
European Capitals of Culture initiative has highlighted the richness and diversity of 
culture in Europe, while also helping to increase the international profile of cities. The 
title has a long-term impact, not only on culture, but also socially and economically. 
European Capitals of Culture have become a unique opportunity to regenerate cities, 
stimulate their creativity and improve their image. By 2010, 40 European Capitals of 
Culture have been designated, from Stockholm to Geneva, from Athens to Glasgow 
and from Krakow to Porto. The procedure for choosing a city starts six years in ad-
vance, although the order in which the Member States have the right to host the 
event is established in advance and is organized in two stages. Proposals shall be 
evaluated by a committee of independent cultural experts. The rules and conditions 
for holding the title are established in Decision no. 1622/2006 / EC of the European 
Parliament and of the Council [18].      

The rules for the period 2020-2033 are under review. Decision no. 445/2014 / EU ex-
tended the chances of participating in the European Capitals of Culture program to can-
didate and potential candidate countries, provided that they participate in the Creative 
Europe program until the date of publication of the application. In 2016, the Commis-
sion proposed to open the program to EFTA / EEA countries. The decision on this pro-
posal is currently the responsibility of the Council and the European Parliament [19, 20].

EU cultural policy supports the awarding of prizes in the fields of cultural heritage, 
architecture, literature and music. The aim of these awards is to highlight the excel-
lence and success of European action in these sectors. The awards bring to light the 
ramp of artists, musical groups, architects, authors and those working in the field of 
cultural heritage, as well as their activity. This highlights Europe’s rich cultural diver-
sity and the importance of intercultural dialogue, as well as cross-border cultural ac-
tivities in Europe and beyond. The transnational mobility of artists and those involved 
in cultural professions is of major importance in building a true common “European 
cultural space” and in strengthening cultural diversity and intercultural dialogue. Art-
ists and those involved in cultural professions must travel across borders to expand 
their field of activity and meet a new audience, to find new and stimulated sources of 
inspiration, to evolve artistically, to exchange experiences and to learn from each oth-
er so that they can develop their careers. Transnational mobility of artists and people 
with cultural professions has been a priority of the Culture Program since 2000. In the 
2014-2020 documents, emphasis was placed on supporting capacity building to help 
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artists develop their international careers and encourage international networks. to 
create professional opportunities, strengthen the cultural area shared by Europeans 
and encourage active European citizenship.

3.2.  European Heritage Brand
Another initiative, at European Union level, proposed by the European Commis-

sion was the establishment of the European Heritage Label (MEP) in order to highlight 
sites that celebrate and symbolize the integration, ideals and history of Europe. The 
European Heritage Label originally appeared in 2005 as an intergovernmental initia-
tive between several Member States. At the request of the Member States, in 2010, 
the Commission proposed that the European Heritage Label be officially made an EU 
initiative. The trademark was established by Decision no. 1194/2011 / EU [21]. Its main 
objectives are to deepen intercultural dialogue and increase European citizens’ sense 
of belonging to the Union. Through cultural tourism, heritage plays an important role 
in the economic development of European regions, which gains from its development.

The European Heritage Label is an initiative that aims to strengthen the sense 
of belonging to the European Union of European citizens, especially young people, 
based on common values and elements of European historical and cultural heritage 
and the appreciation of national and regional diversity, as well as improving mutual 
understanding and intercultural dialogue. MEPs do not focus on site conservation, 
which should be ensured by existing protection regimes in order to pass them on to 
future generations. Instead, MEPs aim to promote the European dimension of sites, 
ensure access to the widest possible audience, especially young people, and provide 
good quality information and educational and cultural activities, highlighting the 
role and place of the site in history. and European integration.

The emphasis on the symbolic European value of sites and their pedagogical di-
mension differentiates the European brand from UNESCO initiatives (eg UNESCO 
World Heritage List, UNESCO Representative List of the Intangible Cultural Heritage of 
Humanity) and the Council of Europe in the field of heritage. To achieve these goals, 
a number of sites are selected for their high symbolic value, for the role they have 
played in the history and culture of Europe and the European Union, and for their re-
lationship with the principles of democracy and human rights. To date, 29 sites have 
been designated [22]. 

On 30 August 2016, the Commission presented a proposal to Parliament and the 
Council requesting the designation of 2018 as the European Year of Cultural Heritage, 
in response to requests received from both the Council and Parliament to celebrate 
Europe’s rich cultural heritage through debates, exhibitions, awareness campaigns, 
information and educational campaigns, numerous events, research and studies, as 
well as networking, good conservation and digitization practices and exchanges of 
experience. On 27 April 2017, the European Parliament and the Council adopted the 
decision on the European Year of Cultural Heritage (EYCH) in 2018 with the slogan 
“Our heritage: where the past meets the future”. The aim of the European Year was 
to encourage the sharing and appreciation of Europe’s cultural heritage. as a common 
resource, to raise public awareness of common history and values, as well as to strengthen 
the sense of belonging to a common European space. [23] Major events in 2018 include a 
summit at Innovation and Cultural Heritage, held in Brussels in March, a summit on Euro-
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pean cultural heritage, “Sharing Heritage, Sharing Values”, held in Berlin in June; as well as 
a summit at the EP in the same month. The so-called “Berlin Call to Action”: “Cultural 
Heritage for the Future of Europe”, presented at the summit, was signed by more than 
2,000 citizens and organizations across Europe. It promotes seven actions for:

- to develop the European action plan for cultural heritage;
- to recognize heritage as a priority in European policies and funding;
- bring together local, national and European heritage management levels;
- to preserve and transmit the unique and irreplaceable patrimony;
- to invest in a quality regeneration of the patrimony;
- promote a better knowledge and understanding of heritage;
- to expand the mobilization for the cultural heritage.
At EYCH, more than 6.2 million people took part in 11,700 events in 37 countries, as 

events in 2018 were not limited to the EU, with 29 cooperation projects receiving EUR 
5 million in funding from the “Creative Europe“; cultural heritage research and innova-
tion projects have benefited from EUR 66 million from Horizon 2020 and more than 
10,000 projects have been officially awarded the EYCH [24]. 

The potential of culture, education in the social and economic development of the 
EU is substantial. At the launch of the European Year of Cultural Heritage at the Milan 
Forum for Culture [25], emphasis was placed on the crucial role of culture for social cohe-
sion and European unity, presenting art, cultural heritage and technology as drivers of 
growth and employment. The European Commission’s Communication of May 2018 and 
the financial proposal for the “Creative Europe” program both clearly call for synergies 
between education and culture, which foster a stronger sense of unity and belonging. 
democratization of access to culture and art and increase interest in them, with ben-
eficial effects on social cohesion, personal well-being, tolerance and critical thinking. 
The emphasis on arts and culture, combined with technological and commercial knowl-
edge, is the foundation of the sector’s growth potential. cultural and creative, of a highly 
skilled, mobile workforce, as well as of entrepreneurs. 

The European Parliament also has an important role to play in promoting EU cul-
tural policies. Following the Treaty of Lisbon, the powers of the European Parliament 
have been strengthened. Through the resolutions adopted, Parliament spoke in favor 
of increasing the budgetary means for culture, improving the situation of people of 
culture and making the European cultural heritage more valuable. With regard to ar-
tistic creation, Parliament wishes to give Member States the opportunity to apply a 
reduced VAT to a wider range of services and goods, such as film and music recordings, 
provided that the functioning of the internal market is not adversely affected. . Within 
Europe, there are still many obstacles to the free movement of people involved in crea-
tive activities and cultural products and activities, even in the digital environment. 
Parliament called for the establishment of a regulatory framework for mobile artists, 
for tax and social protection issues. 

3.3. LUX Prize for European films
Specialists in the field address the specific nature of cultural industries. In its reso-

lution of May 2011 on activating the potential of the cultural and creative industries, 
Parliament welcomed the fact that the cultural industries have gained greater recogni-
tion at European level and are now on the political agenda [26]. Among other things, the 
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resolution emphasizes the role of arts education and the importance of linguistic diver-
sity when it comes to the distribution of cultural works. The LUX Prize is a remarkable 
initiative of the Parliament, being an award given to European films that contributes to 
the deepening of the debates on European integration, meant to facilitate the distribu-
tion of European films in Europe. The award is a perfect example of how European film 
should be promoted. Each year, the award brings to the fore films that address issues of 
concern to European public opinion. Its ability to convey cultural values across borders 
makes film the ideal tool for debating Europe and its future. In the context of the current 
economic, political and social crisis, which also threatens art, culture and cinema, the 
LUX Prize provides a solid launching pad for European creativity. The award funds the 
subtitling of the winning film in all 23 official EU languages [27]. Parliament thus demon-
strates its commitment to concrete actions to promote cultural diversity and mutual un-
derstanding between EU citizens. Parliament’s most eloquent actions in this area include 
the adoption in September 2013 of a resolution on promoting the European cultural and 
creative sectors as sources of growth and jobs and the adoption in April 2014 of its posi-
tion in first reading on the return of cultural property that has illegally left the territory 
of a Member State (recast) [28].

Cultural bodies at European level presuppose the existence of policies designed to 
encourage exchanges between cultural organizations in different European countries, 
to identify the needs of the artistic community, to represent the cultural sector in rela-
tion to the institutions of the European Union. Today, due to the pandemic, the cultural 
sector is being affected by measures to restrict the movement of people into the EU to 
control the spread of coronavirus. In a resolution voted on 17 April, MEPs emphasized 
the special nature of the creative sector and the difficulties artists face and called on the 
EU to support it. That is why Parliament’s Committee on Culture wants the EU to set up 
specific support to help this sector survive the crisis [29].

2. Conclusions 
Carrying out a comprehensive analysis of the cultural policies of the European Un-

ion, we conclude that they seek, first of all, to provide support for the analysis in the 
field of cultural cooperation and political development; secondly, to support the cultural 
contact points that have been set up for the effective dissemination to the masses of 
practical information on cultural programs in all participating countries and, thirdly, to 
support the collection and dissemination of information so that cultural operators be 
able to process the results of funding projects previously carried out by the European 
Union. In the context of global competition between the cultural and creative industries 
and political instability in many parts of the world, EU activities in the field of cultural di-
plomacy play an important role. This involves not only promoting the European cultural 
and creative sector, but also peaceful and stable international relations, by cooperating 
in the field of cultural heritage protection and by recognizing the importance of preserv-
ing and promoting cultural diversity.       

Therefore, the cultural policies developed and applied in the European Union are val-
uable, as they represent not only an element of community integration, but also a factor 
of international cooperation and territorial cohesion, a value conferred by its character-
istic of common heritage. 
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