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Europska godina kulturne baštine (2018.): odavanje
počasti raznolikosti i bogatstvu naše europske baštine
Predstavnici Vijeća i Europskog parlamenta postigli su 9. veljače 2017. privremeni dogovor o odluci o proglašenju Europske
godine kulturne baštine (2018.).
Kulturna baština obuhvaća izvore iz prošlosti u različitim oblicima i vidovima. U njih su uključeni spomenici, mjesta, tradicije,
preneseno znanje i iskazivanje ljudske kreativnosti, kao i zbirke koje se čuvaju i nadgledaju u muzejima, knjižnicama i arhivima.
Inicijativa je usmjerena na podizanje razine svijesti o europskoj povijesti i vrijednostima te jačanje osjećaja europskog identiteta.
Njome se istodobno ukazuje na mogućnosti koje nudi naša kulturna baština, ali i na izazove s kojima se suočava, poput utjecaja
digitalizacije na lokalitete kulturne baštine, opasnosti koje im prijete zbog okolišnih ili fizičkih razloga te nezakonite trgovine
kulturnim dobrima.
Glavni su ciljevi Europske godine:
promicanje kulturne raznolikosti, međukulturnog dijaloga i socijalne kohezije
isticanje gospodarskog doprinosa kulturne baštine kulturnom i kreativnom sektoru, među ostalim malim i srednjim poduzećima,
kao i lokalnom i regionalnom razvoju
naglašavanje uloge kulturne baštine u vanjskim odnosima EU-a, među ostalim u sprečavanju sukoba, pomirenju nakon sukoba i
ponovnoj izgradnji uništene kulturne baštine.
Europskoj godini bit će namijenjena financijska omotnica u iznosu od 8 milijuna eura.
Predstavnici Europskog parlamenta moći će sudjelovati kao promatrači na sastancima nacionalnih koordinatora koje će
Komisija sazvati u svrhu provedbe Europske godine.
Kao Europljani imamo izuzetno bogatu kulturnu baštinu koju je iznjedrila naša duga zajednička povijest. Drago mi je
što imamo priliku odati počast toj baštini i s ponosom pogledati na sve što čini naš zajednički europski identitet.
dr. Owen Bonnici, malteški ministar pravosuđa, kulture i lokalne uprave

Sljedeći koraci
Coreper će se pozvati da na jednom od sljedećih sastanaka podrži ovaj dogovor. Predsjednik Corepera poslat će potom pismo
predsjedniku Odbora za kulturu i obrazovanje Europskog parlamenta.
U pismu će navesti da će Vijeće, ako Parlament na plenarnoj sjednici prihvati kompromisni tekst koji je odobrio Coreper, taj
tekst donijeti u prvom čitanju bez izmjena.
Time bi se trebalo omogućiti da novo zakonodavstvo stupi na snagu dovoljno rano kako bi Komisija i države članice imale
dovoljno vremena za potrebne pripreme.

Osnovne informacije
Zamisao o Europskoj godini kulturne baštine prvi je put spomenuta 2014. kada ju je Vijeće navelo u svojim zaključcima o
participativnom upravljanju kulturnom baštinom. Naišla je na veliku potporu Europskog parlamenta, a u kolovozu 2016. Komisija
je predstavila svoj prijedlog o Europskoj godini kulturne baštine.
Vijeće je 22. studenoga 2016. dogovorilo opći pristup u vezi s tim prijedlogom.
Izvješće Odbora za kulturu i obrazovanje Europskog parlamenta o toj odluci izglasano je na sastanku Odbora 8. studenoga
2016. Prvi trijalog održan je 9. prosinca.

Zaključci Vijeća o participativnom upravljanju kulturnom baštinom
Prijedlog Komisije
Opći pristup Vijeća
Plan rada za kulturu za razdoblje 2015. – 2018.
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