Tvůrčí Evropa – jedinečný nástroj, který prostřednictvím umění a
kultury umožňuje posílit solidaritu a experimentovat s inovativními
sociálními a ekonomickými modely.
Culture Action Europe v rámci kampaně „we are more – act for culture in Europe“ vítá návrh
Evropské komise na program Tvůrčí Evropa, avšak vyzývá k významnějšímu uznání sociální
dimenze v umění a kultuře, a důležitosti podstupovat rizika a experimentovat.
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Připomíná, že program Culture je jediným nástrojem EU, který je určen výlučně na podporu
umění a kultury. Za posledních deset let program EU Culture podpořil významný počet
mezinárodních kulturních aktivit, které přispěly k rozvoji kultury napříč Evropou. Investice do
programu, který vyživuje vizi společností vážících si umění a kultury jako faktorů, které
posilují solidaritu mezi různými komunitami, jsou důležité zejména v kontextu nejistoty
vyplývající z finanční krize, a také ke splnění cílů Strategie Evropa 2020 spojených s růstem
podporujícím začleňování.
Žádá členské státy EU a Evropský parlament, aby podpořili navržený celkový rozpočet
programu Tvůrčí Evropa.
Vyzývá členské státy EU a Evropský parlament, aby zahrnuly sociální dopad a vzdělávací
rozměr jako součást specifických cílů rozvoje publika.
Potvrzuje, že kreativita a inovace, jež jsou neodmyslitelnou součástí umění a kultury, jsou
základní prvky udržitelného rozvoje evropské společnosti. Zahrnutí rizika a experimentování
jako priority v rámci linie Kultura je rozhodující pro vznik inovativních sociálních a
ekonomických modelů a klíčem k dosažení cílů inteligentního růstu Strategie Evropa 2020.
Věří, že evropská přidaná hodnota kulturní spolupráce by měla spočívat především v
síťování, výměně zkušeností a vzájemného učení v kulturním sektoru.
Lituje navrženého přerušení provozních grantů v programu Tvůrčí Evropa a vyzývá členské
státy EU, Evropský parlament a Evropskou komisi, aby zajistili, že opatření podporující
evropské organizace v rámci linie Kultura uznají specifickou roli evropských sítí, jakožto
klíčových hráčů zajišťujících aktivní účast občanské společnosti v rámci evropské spolupráce a
účasti na tvorbě politik.
Vítá opatření návrhu Evropské komise, které otevře program Tvůrčí Evropa zemím
zapojených do Evropské politiky sousedství na základě příslušných dohod a naléhá na
Evropskou unii, aby co nejdříve uzavřela s těmito zeměmi Memoranda o porozumění.
Vyzývá členské státy EU, Evropský parlament a Evropskou komisi, aby založily nezbytné
mechanizmy k navázání úzkého dialogu všech zúčastněných stran kulturní a kreativní
oblasti, které by vedly k realizaci programu Tvůrčí Evropa. Především k vytýčení cílů a výzvy
k předkládání návrhů projektů, které jsou zásadní pro stanovení jasného směřování
v souladu s potřebami příjemců grantů, a zajištění rovného přístupu široké škále aktérů
v evropském kulturním a uměleckém „ekosystému“.

