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Η Ανοικτή Μέθοδος Συντονισμού  

για τον Πολιτισμό 
 
 

1. Εισαγωγή 

Σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 5 και το άρθρο 6 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης (ΣΛΕΕ), ο πολιτισμός ανήκει στους τομείς πολιτικής όπου η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) έχει 

αρμοδιότητα «να αναλαμβάνει δράσεις για την υποστήριξη, το συντονισμό ή τη συμπλήρωση της 

δράσης των κρατών μελών, χωρίς ωστόσο να αντικαθιστά την αρμοδιότητά τους». Βάσει του 

άρθρου 167 της ΣΛΕΕ, η ΕΕ ανέπτυξε κατεξοχήν υποστηρικτική δράση στον τομέα του πολιτισμού, 

υιοθετώντας εργαλεία χρηματοδότησης, τα οποία επινοήθηκαν με στόχο την ενθάρρυνση και την 

προαγωγή της πολιτιστικής συνεργασίας των κρατών μελών κυρίως μέσω πολιτιστικών 

προγραμμάτων και εκδηλώσεων. Επιπλέον, σύμφωνα με το άρθρο 167 παρ. 4 της ΣΛΕΕ, το οποίο 

προβλέπει την ενσωμάτωση πολιτιστικών πτυχών στο σύνολο της δράσης της ΕΕ, η ΕΕ προσπάθησε 

να εντάξει πολιτιστικά στοιχεία και στόχους στις διάφορες πολιτικές της, χωρίς όμως να διαμορφώσει 

μια συγκεκριμένη στρατηγική προς το σκοπό αυτό και συνεπώς, με μάλλον αποσπασματικό τρόπο.1 

Η Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με μια ευρωπαϊκή ατζέντα για τον πολιτισμό σ’ 

έναν κόσμο παγκοσμιοποίησης (η Πολιτιστική Ατζέντα) άνοιξε ένα νέο κεφάλαιο πολιτιστικής 

συνεργασίας σε επίπεδο ΕΕ.2 Για πρώτη φορά, τα θεσμικά όργανα της ΕΕ, τα κράτη μέλη και η 

κοινωνία των πολιτών κλήθηκαν να επικεντρώσουν τις προσπάθειές τους σε τρεις στρατηγικούς 

στόχους: α) προώθηση της πολιτιστικής πολυμορφίας και του διαπολιτισμικού διαλόγου, β) 

προώθηση του πολιτισμού ως καταλύτη για τη δημιουργικότητα, και γ) προώθηση του πολιτισμού 

ως ζωτικού στοιχείου στις διεθνείς σχέσεις της ΕΕ. Η Πολιτιστική Ατζέντα προσδιόρισε επίσης 

συγκεκριμένες μεθόδους εργασίας, όπως πχ τη διενέργεια δομημένου διαλόγου με πολιτιστικούς 

φορείς και τη χρήση της ανοικτής μεθόδου συντονισμού (ΑΜΣ) στον τομέα του πολιτισμού. 

Αναφορικά με την εφαρμογή της ΑΜΣ στον τομέα του πολιτισμού, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 

επεσήμανε ότι η ΑΜΣ ενδείκνυται για τους τομείς πολιτικής, όπου η αρμοδιότητα για ανάληψη 

δράσης εναπόκειται κυρίως στα κράτη μέλη, εξηγώντας ότι η ΑΜΣ «συνίσταται στον καθορισμό 

κοινών στόχων, στην τακτική παρακολούθηση της προόδου που έχει σημειωθεί προς την επίτευξή 

τους και στην ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών και συναφών δεδομένων προκειμένου να τονωθεί η 

                                                   
1 E. Psychogiopoulou, The integration of cultural considerations in EU law and policies (2008, Leiden; Boston: Martinus 
Nijhoff Publishers). 
2 Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με μια ευρωπαϊκή ατζέντα για τον πολιτισμό σ’ έναν κόσμο 
παγκοσμιοποίησης, COM(2007) 242. 
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αμοιβαία μάθηση.3 Στο πλαίσιο αυτό, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υποστήριξε ότι η ΑΜΣ ενισχύει τη 

χάραξη πολιτικής σε εθνικό επίπεδο, καθώς «η τακτική συμμετοχή [στη διαδικασία] προβάλλει 

περισσότερο … τις [σχετικές] πολιτικές σε εθνικό επίπεδο … τους δίνει περαιτέρω ώθηση … [παρέχει] 

τη δυνατότητα στα κράτη μέλη να διδαχθεί το ένα από τις εμπειρίες του άλλου … [και] επιτρέπει 

[στους ενδιαφερόμενους φορείς] να αρθρώνουν λόγο σε ευρωπαϊκό επίπεδο».4  

Η ΑΜΣ έχει αναγνωρισθεί από την ευρωπαϊκή σύνοδο κορυφής της Λισαβόνας ως ένα νέο μέσο 

διακυβέρνησης της ΕΕ.5 Σε γενικές γραμμές, θεωρείται ένα πολύτιμο εργαλείο για την αντιμετώπιση 

κοινών προβλημάτων σε Ευρωπαϊκό επίπεδο, μιας και τα κράτη μέλη κινητοποιούνται για την 

επίτευξη κοινών στόχων, χωρίς όμως να απαιτείται η ομογενοποίηση των πολιτικών τους.6 Επίσης, 

έχει τονισθεί η δυνατότητα της ΑΜΣ να προάγει την πειραματική μάθηση, μιας και τα κράτη μέλη 

καλούνται να ενημερώνουν τους εταίρους τους σχετικά με τις πρακτικές τους και στο πλαίσιο αυτό 

να τις συγκρίνουν και να τις αξιολογούν.7 Ωστόσο, η ΑΜΣ έχει παράλληλα επικριθεί ως μέσο 

διάβρωσης των αρμοδιοτήτων των κρατών μελών8 και ως δυνάμενη να υπονομεύσει δημοκρατικές 

διαδικασίες κατά το σχεδιασμό πολιτικής.9  

Σκοπός αυτής της μελέτης είναι να εξετάσει την ΑΜΣ στον τομέα του πολιτισμού και τις αλλαγές που 

επιφέρει στην πολιτιστική πολιτική της ΕΕ. Η επόμενη ενότητα διερευνά την αρχική τοποθέτηση των 

θεσμικών οργάνων της ΕΕ ως προς την εφαρμογή της ΑΜΣ στον τομέα του πολιτισμού. Στη συνέχεια 

μελετάται η ΑΜΣ για τον πολιτισμό στο πλαίσιο δύο διακριτών χρονικών κύκλων: 2008-2010 και 2011-

2014. Ακολουθεί μια συνοπτική ανάλυση της σχέσης της ΑΜΣ με τις πολιτιστικές πολιτικές των 

κρατών μελών και με την πολιτιστική δραστηριότητα της ΕΕ. Η μελέτη ολοκληρώνεται με κάποιες 

συμπερασματικές παρατηρήσεις. 

 

                                                   
3 Βλ. σ. 14 της Πολιτιστικής Ατζέντας. 
4 Βλ. σ. 15 της Πολιτιστικής Ατζέντας. 
5 Συμπεράσματα της Προεδρίας, Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της Λισαβόνας, 23-24 Μαρτίου 2000, 
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/el/ec/00100-r1.gr0.htm. 
6 Α. Hemerijck and J. Berghman, «The European social patrimony: Deepening social Europe through legitimate diversity» στο 
συλλογικό τόμο Connecting welfare diversity within the European social model (επιμέλεια T. Sakellaropoulos and J. 
Berghman) (2004, Antwerp: Intersentia), σσ. 9-54 και J. Zeitlin, «Conclusion. The open method of coordination in action. 
Theoretical promise, empirical realities, reform strategy» στο συλλογικό τόμο The open method of coordination in action: 
The European employment and social inclusion strategies (επιμέλεια J. Zeitlin, P. Pochet and L. Magnusson) (2005, Brussels: 
P.I.E.-Peter Lang), σσ. 447-503. 
7 C.F. Sabel and J. Zeitlin, «Learning from difference: The new architecture of experimentalist governance in the EU», 14(3) 
European Law Journal (2010), σσ. 271-327. 
8 P. Sypris, Legitimising European governance: Taking subsidiarity seriously within the open method of coordination, EUI 
Working Papers Law 2002/10. 
9 Μ. Büchs, «How legitimate is the open method of coordination?», 46(4) Journal of Common Market Studies (2008), σσ. 765-
786, Μ. Dawson, New governance and the transformation of European law: Coordinating EU social law and policy (2011, 
Cambridge: Cambridge University Press), S. Smismans, «EU employment policy: Decentralisation or centralisation through 
the open method of coordination», EUI Working Papers Law 2004/1 και C. De la Porte and P. Nanz, «The OMC: A 
deliberative-democratic mode of governance? The cases of employment and pensions», 11(2) Journal of European Public 
Policy (2004), σσ. 267-288. 
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2. Η δόμηση της ΑΜΣ για τον πολιτισμό  

Προτείνοντας την εφαρμογή της ΑΜΣ στον τομέα του πολιτισμού, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τόνισε ότι 

η χρήση της ΑΜΣ ανταποκρινόταν στις προσδοκίες των φορέων του χώρου του πολιτισμού, όπως 

αυτές είχαν εκφραστεί στο πλαίσιο της δημόσιας διαβούλευσης, η οποία είχε προηγηθεί της 

Πολιτιστικής Ατζέντας, για την ενίσχυση της πολιτιστικής δράσης της ΕΕ.10 Ανταποκρινόταν επίσης 

στις ίδιες τις ανάγκες των κρατών μελών.11 Το πολιτιστικό πρόγραμμα εργασίας του Συμβουλίου για 

την περίοδο 2005-2006,12 το οποίο είχε παραταθεί μέχρι το τέλος του 2007, είχε αναδείξει την 

προθυμία των κρατών μελών να διερευνήσουν νέους τρόπους εστιασμένης πολιτιστικής 

συνεργασίας μεταξύ τους. Μια πολιτιστική ΑΜΣ θα μπορούσε να παίξει καθοριστικό ρόλο ως προς 

αυτό. Σε κάθε περίπτωση, θα έπρεπε να συνυπολογισθούν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του 

πολιτιστικού τομέα.13 Για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αυτό συνεπαγόταν «την υιοθέτηση μιας ευέλικτης 

προσέγγισης … [με τον] καθορισμό γενικών στόχων και ενός ελαστικού συστήματος τακτικής 

υποβολής [εθνικών] εκθέσεων».14   

Μαζί με τους τρεις στρατηγικούς στόχους της Πολιτιστικής Ατζέντας, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κάλεσε 

το Συμβούλιο να στηρίξει την εφαρμογή της ΑΜΣ στον τομέα του πολιτισμού και να καθορίσει 

προτεραιότητες για την ανάληψη δράσης. Πρότεινε επίσης μια διετή διαδικασία παρακολούθησης 

για την εφαρμογή της Πολιτιστικής Ατζέντας και την εκπόνηση έκθεσης, από κοινού με 

εκπροσώπους των κρατών μελών, σκοπός της οποίας θα ήταν η παρουσίαση της προόδου των 

κρατών μελών ως προς την επίτευξη των στόχων της Πολιτιστικής Ατζέντας. Ενθάρρυνε μάλιστα τα 

κράτη μέλη να εμπλέξουν στη σχετική διαδικασία τις αρχές της τοπικής και της περιφερειακής 

αυτοδιοίκησης, καθώς και πολιτιστικούς φορείς. Από την πλευρά της, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα 

συγκέντρωνε τις απόψεις των ενδιαφερόμενων μερών μέσω του Πολιτιστικού Φόρουμ, μιας 

αυτοδομούμενης πλατφόρμας, η οποία θα δημιουργείτο με στόχο την ενδυνάμωση και τη 

συστηματικοποίηση του διάλογου με πολιτιστικούς φορείς σε επίπεδο ΕΕ.  

Σε απάντηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και κατόπιν παρατηρήσεων που υποβλήθηκαν από τα 

κράτη μέλη στην Επιτροπή Πολιτιστικών Υποθέσεων (CAC) του Συμβουλίου, το Συμβούλιο υιοθέτησε 

ψήφισμα, το οποίο ενέκρινε την ΑΜΣ ως «ένα ευέλικτο και μη δεσμευτικό πλαίσιο για τη διάρθρωση 

της συνεργασίας γύρω από τους στρατηγικούς στόχους της ευρωπαϊκής ατζέντας για τον 

πολιτισμό και την προώθηση των ανταλλαγών βέλτιστων πρακτικών».15 Σύμφωνα με το ψήφισμα του 

Συμβουλίου, η χρήση της ΑΜΣ θα έπρεπε να λάβει χώρα «με ειδικά προσαρμοσμένο τρόπο και 

                                                   
10 Ευρωπαϊκή Επιτροπή, «Culture and the European Union – Frequently asked questions», MEMO/07/180, 
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-07-180_en.htm. 
11 Ευρωπαϊκή Επιτροπή, «Culture and the European Union – Frequently asked questions». 
12 Συμβούλιο, Ανακοινωθέν Τύπου, 2616η σύνοδος του Συµβουλίου «Παιδεία, Νεολαία και Πολιτισµός», 15-16 Νοεµβρίου 
2004, Πρόγραµµα εργασιών της περιόδου 2005-2006 για τον πολιτισµό, europa.eu/rapid/press-release_PRES-04-
310_el.pdf. 
13 Βλ. σ. 15 της Πολιτιστικής Ατζέντας. 
14 Βλ. σ. 15 της Πολιτιστικής Ατζέντας. 
15 Ψήφισμα του Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου 2007 σχετικά με μια ευρωπαϊκή ατζέντα για τον πολιτισμό, OJ C 287, 
29/11/2007, σ. 1, παρ. 9. 
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λαμβανομένων υπόψη των ιδιομορφιών του [πολιτιστικού] τομέα».16 Η ΑΜΣ θα έπρεπε να 

εφαρμοστεί με ευελιξία και με πλήρη σεβασμό των αρμοδιοτήτων των κρατών μελών, σε εθνικό, 

περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας. Επίσης, η συμμετοχή 

των κρατών μελών θα έπρεπε να είναι εθελοντική και ιδιαίτερη προσοχή θα έπρεπε να δοθεί στην 

ελαχιστοποίηση των οικονομικών και διοικητικών επιβαρύνσεων, σύμφωνα με την αρχή της 

αναλογικότητας. Σχετικά με τη δόμηση των διαδικασιών για την επίτευξη των στρατηγικών στόχων 

της Πολιτιστικής Ατζέντας, το Συμβούλιο επέλεξε τριετή πολιτιστικά προγράμματα εργασίας, τα οποία 

θα έπρεπε να καλύπτουν περιορισμένο αριθμό τομέων προτεραιοτήτων για τη συγκεκριμένη χρονική 

περίοδο. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα μπορούσε στη συνέχεια να κάνει προτάσεις για ειδικές δράσεις 

προς συζήτηση, συμπλήρωση και έγκριση από το Συμβούλιο. 

Κατά τη συζήτηση που έλαβε χώρα σχετικά με το σχεδιασμό της ΑΜΣ στον τομέα του πολιτισμού, 

κάποια από τα κράτη μέλη εξέφρασαν την επιθυμία να χρησιμοποιηθεί ο όρος «ανοιχτή μέθοδος 

συνεργασίας» αντί για τον όρο «ανοιχτή μέθοδος συντονισμού».17 Κρίσιμο θέμα, πάντως, 

αποδείχθηκε το ζήτημα των εθνικών εκθέσεων και η συμμετοχή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και των 

κρατών μελών στη διαδικασία παρακολούθησης. Σύμφωνα με ένα από τα προσχέδια του 

ψηφίσματος του Συμβουλίου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα αναλάμβανε, σε συνεργασία με τα κράτη 

μέλη, την εκπόνηση έκθεσης για την εφαρμογή των πολιτιστικών προγραμμάτων εργασίας του 

Συμβουλίου (και άρα και για την ΑΜΣ), η οποία θα βασιζόταν, μεταξύ άλλων, σε στοιχεία και 

πληροφορίες που θα παρέχονταν από τα κράτη μέλη μέσω σχετικών αναφορών.18 Το τελικό κείμενο 

του ψηφίσματος του Συμβουλίου αναφέρει ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, κατόπιν διαβουλεύσεων με 

την Επιτροπή Πολιτιστικών Υποθέσεων, καταρτίζει έκθεση προόδου προς υποβολή στο Συμβούλιο, η 

οποία αντλεί, μεταξύ άλλων, από τις πληροφορίες που παρέχουν εθελοντικά τα κράτη μέλη.19  

Η συμβολή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο σχεδιασμό της πολιτιστικής ΑΜΣ υπήρξε 

περιορισμένη. Λαμβάνοντας υπόψη το ψήφισμα του Συμβουλίου, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 

παρατήρησε ότι η Πολιτιστική Ατζέντα δεν παρείχε πληροφορίες σχετικά με τη χρηματοδότηση της 

ΑΜΣ, ούτε πρακτικό σχέδιο για την εφαρμογή της.20 Τονίζοντας το σημαντικό ρόλο που 

διαδραματίζουν οι τοπικές και περιφερειακές διοικήσεις στο χώρο του πολιτισμού, το Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο κάλεσε τα κράτη μέλη να εμπλέξουν τις τοπικές και περιφερειακές αρχές όχι μόνο στη 

διαδικασία παρακολούθησης της εφαρμογής της Πολιτιστικής Ατζέντας αλλά και στην ίδια την 

υλοποίησή της, ώστε να ληφθούν υπόψη οι ιδιαίτερες ανάγκες τους.21  

                                                   
16 Βλ. Ψήφισμα του Συμβουλίου, παρ. 9. 
17 Draft Council resolution on a European agenda for culture, 13757/07, 12 October 2007,  
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-13757-2007-INIT/en/pdf και Draft Council resolution on a European 
agenda for culture, 14045/07, 18 October 2007, http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-14045-2007-
INIT/en/pdf, υποσημείωση 4. 
18 Draft Council resolution on a European agenda for culture, 14045/07, 18 October 2007, 
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-14045-2007-INIT/en/pdf. 
19 Βλ. Ψήφισμα του Συμβουλίου, παρ. 10. 
20 Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 10ης Απριλίου 2008 σχετικά με την ευρωπαϊκή ατζέντα για τον πολιτισμό 
σ' έναν κόσμο παγκοσμιοποίησης, OJ C 247E, 15/10/2009, σ. 32, παρ. 70. 
21 Βλ. Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, παρ. 72. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.CE.2009.247.01.0032.01.ELL
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.CE.2009.247.01.0032.01.ELL
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3. Ο πρώτος κύκλος της ΑΜΣ για τον πολιτισμό: 2008 -2010 

Το Ψήφισμα του Συμβουλίου καθόρισε τους ακόλουθους τομείς προτεραιότητας για την 

τροφοδότηση ενός τριετούς πολιτιστικού προγράμματος εργασίας:  

α) βελτίωση των συνθηκών για την κινητικότητα των καλλιτεχνών και άλλων επαγγελματιών του 

πολιτιστικού τομέα (προτεραιότητα 1), 

β) προαγωγή της πρόσβασης στον πολιτισμό, ιδίως μέσω της προώθησης της πολιτιστικής 

κληρονομιάς, της πολυγλωσσίας, της ψηφιοποίησης, του πολιτιστικού τουρισμού, των συνεργειών 

με την εκπαίδευση, κυρίως με την καλλιτεχνική εκπαίδευση, και της κινητικότητας των συλλογών 

(προτεραιότητα 2), 

γ) ανάπτυξη δεδομένων, στατιστικών και μεθοδολογιών στον πολιτιστικό τομέα και βελτίωση της 

συγκρισιμότητάς τους (προτεραιότητα 3), 

δ) μεγιστοποίηση του δυναμικού των πολιτιστικών και δημιουργικών βιομηχανιών, ιδιαίτερα δε των 

μικρομεσαίων επιχειρήσεων (προτεραιότητα 4), και  

ε) προαγωγή και εφαρμογή της Σύμβασης της UNESCO για την προστασία και την προώθηση της 

πολυμορφίας των πολιτιστικών εκφράσεων (προτεραιότητα 5).22  

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε στη συνέχεια δράσεις, οι οποίες οριστικοποιήθηκαν κατά τη 

διαπραγμάτευση ενός πολιτιστικού προγράμματος εργασίας για την περίοδο 2008-2010.23 Το 

πρόγραμμα εργασίας συνέδεσε την ΑΜΣ με τις προτεραιότητες 1, 2 και 4, συστήνοντας τέσσερις 

ομάδες εργασίας και προσδιορίζοντας τον σκοπό τους (βλ. πίνακα 1). Στο πλαίσιο αυτό, δόθηκε 

ιδιαίτερη έμφαση στη χαρτογράφηση πρακτικών, στον εντοπισμό και στην ανταλλαγή βέλτιστων 

πρακτικών, στη διατύπωση συστάσεων για πρωτοβουλίες συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών ή 

σε επίπεδο ΕΕ, καθώς και στον προσδιορισμό μεθοδολογικών προσεγγίσεων κυρίως για σκοπούς 

αξιολόγησης.  

Διατυπώθηκαν επίσης κάποιες βασικές αρχές σχετικά με τη σύσταση και τη λειτουργία των ομάδων 

εργασίας. Η συμμετοχή των κρατών μελών, όπως συμφωνήθηκε, θα ήταν προαιρετική. Κάθε 

ενδιαφερόμενο κράτος μέλος θα έπρεπε να ορίσει έναν εμπειρογνώμονα ως μέλος της ομάδας 

εργασίας στην οποία θα ήθελε να λάβει μέρος, επιλέγοντας άτομα, τα οποία θα συνδύαζαν 

«επιχειρησιακή πείρα και πείρα πολιτικής» στο σχετικό πεδίο ενδιαφέροντος.24 Οι ομάδες εργασίας θα 

έπρεπε να αποφασίσουν ποιο ή ποια από τα κράτη μέλη, τα οποία είχαν εκφράσει σχετική επιθυμία, 

θα προέδρευαν της ομάδας. Οι πρόεδροι των ομάδων εργασίας θα έπρεπε να ενημερώνουν, βάσει 

                                                   
22 Βλ. Ψήφισμα του Συμβουλίου, παρ. 10-11 και παράρτημα.  
23 Συμπεράσματα του Συμβουλίου και των αντιπροσώπων των κρατών μελών συνελθόντων στο πλαίσιο του Συμβουλίου, 
σχετικά με το πρόγραμμα εργασιών στον πολιτιστικό τομέα 2008-2010, OJ C 143, 10/6/2008, σ. 9. 
24 Βλ. Συμπεράσματα του Συμβουλίου, παράρτημα ΙΙ. 
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σχετικής έκθεσης, την Επιτροπή Πολιτιστικών Υποθέσεων για την πρόοδο των εργασιών τους ανά 

τακτά χρονικά διαστήματα (μία φορά ανά προεδρία) και η Επιτροπή Πολιτιστικών Υποθέσεων θα 

έπρεπε να απολαμβάνει της δυνατότητας να κατευθύνει τις ομάδες εργασίας, ώστε να εξασφαλίζεται 

το επιθυμητό αποτέλεσμα και ο συντονισμός τους. Οι ομάδες εργασίας κλήθηκαν περαιτέρω να 

υποβάλουν μεσοπρόθεσμες εκθέσεις, οι οποίες, μαζί με τις εθελοντικές  αναφορές των κρατών 

μελών, θα λαμβάνονταν υπόψη για την προετοιμασία της τελικής έκθεσης της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής για την εφαρμογή του πολιτιστικού προγράμματος εργασίας. Το έργο των ομάδων 

εργασίας θα έπρεπε να υποστηρίζεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, κυρίως μέσω μελετών και με 

την παροχή υλικοτεχνικής και γραμματειακής υποστήριξης. 
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Πίνακας 1, ΑΜΣ στον τομέα του πολιτισμού: 2008-2010 

Ομάδες εργασίας Σκοπός 

Προτεραιότητα 1 

1η ομάδα 

εργασίας για την 

κινητικότητα των 

καλλιτεχνών και 

άλλων 

επαγγελματιών του 

πολιτιστικού τομέα 

Χαρτογράφηση των υφιστάμενων πρακτικών κινητικότητας, υποβολή προτάσεων 

για την ένταξη της κινητικότητας σε προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης, 

εξασφάλιση της συλλογής πληροφοριών (κυρίως για φορολογικά θέματα, 

κοινωνικές παροχές και τους όρους εισόδου και διαμονής στα κράτη μέλη) και της 

πρόσβασης σε αυτές, ενίσχυση περιφερειακών, εθνικών και ευρωπαϊκών 

μηχανισμών για τη στήριξη της κινητικότητας και διασφάλιση της 

συμπληρωματικότητάς τους 

Προτεραιότητα 2 

2η ομάδα 

εργασίας για την 

κινητικότητα των 

συλλογών και των 

δραστηριοτήτων 

των μουσείων 

Διατύπωση προτάσεων σχετικά με μηχανισμούς κινήτρων για την κινητικότητα, 

μελέτη για την εξάλειψη φραγμών στην κινητικότητα, σύγκριση των εθνικών 

νομοθεσιών για τη λειτουργία των μουσείων και ανταλλαγή καλών πρακτικών για 

την προώθηση της πρόσβασης σε αυτά, ανταλλαγή καλών πρακτικών για την 

πρόληψη των κλοπών και το λαθρεμπόριο και για την επιστροφή κλεμμένων 

αντικειμένων 

3η ομάδα 

εργασίας για την 

επιδίωξη 

ισχυρότερων 

συνεργειών μεταξύ 

πολιτισμού και 

εκπαίδευσης 

Προώθηση συνεργειών μεταξύ πολιτισμού και εκπαίδευσης, ανάπτυξη 

προγραμμάτων για την εφαρμογή της βασικής ικανότητας «πολιτισμική συνείδηση 

και έκφραση», ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών σχετικά με τις δραστηριότητες και 

τις δομές σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο που προωθούν τις τέχνες και 

την πολιτιστική εκπαίδευση 

Προτεραιότητα 4 

4η ομάδα 

εργασίας για τις 

πολιτιστικές και 

δημιουργικές 

βιομηχανίες 

Εντοπισμός και απογραφή των εθνικών στρατηγικών και των μέτρων που 

ευνοούν την εγκατάσταση και την ανάπτυξη πολιτιστικών και δημιουργικών 

βιομηχανιών, προώθηση της κατάρτισης, κυρίως αναφορικά με ικανότητες 

διαχείρισης, την επιχειρηματικότητα και τη γνώση της ευρωπαϊκής 

διάστασης/αγοράς, διερεύνηση του αντίκτυπου των πολιτιστικών και 

δημιουργικών βιομηχανιών στην τοπική και περιφερειακή ανάπτυξη, διερεύνηση 

του αντίκτυπου των μέτρων και των χρηματοδοτικών μέσων της περιφερειακής 

πολιτικής της ΕΕ στην ανάπτυξη ικανοτήτων και στην επιχειρηματικότητα, 

διατύπωση προτάσεων για την προώθηση των πολιτιστικών και δημιουργικών 

βιομηχανιών σε επίπεδο ΕΕ 

Πηγή: Συμπεράσματα του Συμβουλίου και των αντιπροσώπων των κρατών μελών συνελθόντων στο 

πλαίσιο του Συμβουλίου σχετικά με το πρόγραμμα εργασιών στον πολιτιστικό τομέα 2008-2010, OJ C 

143, 10/6/2008, σ. 9. 
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Στις ομάδες εργασίας έλαβαν μέρος εμπειρογνώμονες από 22 έως 27 κράτη μέλη. Την προεδρία 

τους ανέλαβαν αντίστοιχα η Φιλανδία, η Ιταλία μαζί με το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γαλλία μαζί με την 

Πορτογαλία και η Ολλανδία. Για την εκπλήρωση του σκοπού τους, χρησιμοποίησαν διάφορες 

μεθόδους εργασίας: διερευνητικές συναντήσεις, συλλογή στοιχείων και πληροφοριών από διάφορες 

πηγές, ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, εκπροσώπους πολιτιστικών 

φορέων και εκπροσώπους των Πλατφόρμων του Διαρθρωμένου Διαλόγου της Κοινωνίας των 

Πολιτών,25 θεματικές συναντήσεις, κτλ. Και οι τέσσερις ομάδες εργασίας συνέστησαν υπο-ομάδες 

για τη διεξοδική μελέτη επιμέρους θεμάτων. Τον Ιούνιο του 2010, δημοσίευσαν εκθέσεις με τα 

πορίσματα τους, διατυπώνοντας συστάσεις προς τα κράτη μέλη, τα θεσμικά όργανα της ΕΕ και 

φορείς του πολιτιστικού τομέα.26  

 

4. Ο δεύτερος κύκλος της ΑΜΣ για τον πολιτισμό: 2011 -2014 

Τον Ιούλιο του 2010, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε έκθεση σχετικά με την εφαρμογή της 

Πολιτιστικής Ατζέντας.27 Η έκθεση επεσήμανε ότι η ΑΜΣ αποτελεί ένα χρήσιμο εργαλείο για τη 

δικτύωση των εθνικών διοικήσεων και την αμοιβαία μάθηση. Ωστόσο, σημείωσε ότι η επιλογή 

συγκεκριμένων θεμάτων προς ανάλυση από τις ομάδες εργασίας είχε αποδειχθεί δυσχερής, 

καθυστερώντας, σε ορισμένες περιπτώσεις, την ουσιαστική έναρξη των δραστηριοτήτων τους. 

Κύρια πρόκληση για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρέμενε η μετουσίωση των συστάσεων πολιτικής 

των ομάδων εργασίας στη χάραξη πολιτικής σε εθνικό επίπεδο και σε επίπεδο ΕΕ. Προς το σκοπό 

αυτό, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπέβαλε σειρά προτάσεων. Τα κράτη μέλη, μέσω των αρμόδιων 

οργάνων του Συμβουλίου, θα έπρεπε να καθορίζουν στο εξής τόσο τη γενική θεματολογία όσο και 

τα συγκεκριμένα θέματα που θα έπρεπε να εξετασθούν από τις ομάδες εργασίας. Τα υπό εξέταση 

θέματα θα έπρεπε να αντιμετωπίζονται διαδοχικά και να εντάσσονται στο πλαίσιο ενός 

χρονοδιαγράμματος τεσσάρων ετών, ώστε τα κράτη μέλη να επιλέγουν τις ομάδες εργασίας στις 

οποίες θα ήθελαν να συμμετάσχουν ενεργά. Το Συµβούλιο θα έπρεπε να καθορίζει τα παραδοτέα 

                                                   
25 Οι Πλατφόρμες του Διαρθρωμένου Διαλόγου της Κοινωνίας των Πολιτών αποτελούνται από την Πλατφόρμα για τη 
Διαπολιτισμική Ευρώπη, την Πλατφόρμα για την Πρόσβαση στον Πολιτισμό και την Πλατφόρμα για τις Πολιτιστικές και 
Δημιουργικές Βιομηχανίες. Στόχος τους είναι η ενίσχυση του διαλόγου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με τον πολιτιστικό 
τομέα.  
26 Βλ. Final report and recommendations to the Cultural Affairs Committee on improving the conditions to support the 
mobility of artists and culture professionals, 
http://www.ccp.ie/files/p_20120712110917final%20report%20on%20improving%20conditions%20to%20support%20t
he%20mobility%20of%20artists.pdf, Final report and recommendations to the Cultural Affairs Committee on improving the 
means of increasing the mobility of collections, http://www.circulation-biens.culture.gouv.fr/pdf2/OMC_mobility_0710.pdf, 
Final report of the working group on developing synergies with education, especially arts education, 
http://www.artscouncil.ie/uploadedFiles/wwwartscouncilie/Content/News/Young_people,_children,_and_education/MOC
edu_final_report_en.pdf και Final report of the OMC-expert working group on maximising the potential of cultural and 
creative industries, in particular that of SMEs, http://ec.europa.eu/culture/policy/strategic-framework/documents/cci-
report_en.pdf.  
27 Έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά µε την εφαρμογή της ευρωπαϊκής ατζέντας για τον πολιτισμό, COM(2010) 
390. 
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των ομάδων εργασίας (πχ αναλυτικές εκθέσεις, συλλογές καλών πρακτικών, συστάσεις πολιτικής, 

κτλ) και να εντοπίζει ευκαιρίες για τη διάχυση των ευρημάτων τους. Επίσης, τα μέλη των ομάδων 

εργασίας, ανεξάρτητα από το προφίλ τους (είτε επρόκειτο δηλαδή για εμπειρογνώμονες από τον 

ακαδημαϊκό χώρο, είτε για εμπειρογνώμονες από τη δημόσια διοίκηση ή την κοινωνία των πολιτών), 

θα έπρεπε να συνδέονται στενά με τις δομές χάραξης πολιτικής σε εθνικό επίπεδο και να 

απολαμβάνουν της αποτελεσματικής στήριξης των αρμόδιων υπουργείων των κρατών μελών. 

Τέλος, οι ομάδες των εθνικών εμπειρογνωμόνων θα έπρεπε να καθορίζουν μόνες τους τις μεθόδους 

εργασίας τους. 

Λαμβάνοντας υπόψη την έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, το Συμβούλιο υιοθέτησε ένα νέο 

πολιτιστικό πρόγραμμα εργασίας για την περίοδο 2011-201428 με τους εξής τομείς προτεραιότητας:  

α)  πολιτιστική πολυμορφία, διαπολιτισμικός διάλογος και πολιτισμός με ευκολία πρόσβασης και 

χωρίς αποκλεισμούς (προτεραιότητα Α),  

β)  πολιτιστικές και δημιουργικές επιχειρήσεις (προτεραιότητα Β),  

γ)  δεξιότητες και κινητικότητα (προτεραιότητα Γ),  

δ)  πολιτιστική κληρονομιά, συμπεριλαμβανομένης της κινητικότητας των συλλογών 

(προτεραιότητα Δ),  

ε)  ο πολιτισμός στις εξωτερικές σχέσεις (προτεραιότητα Ε), και  

στ)  στατιστικές στον τομέα του πολιτισμού (προτεραιότητα ΣΤ).  

Ο νέος κύκλος της ΑΜΣ για τον πολιτισμό συνδέθηκε με τις προτεραιότητας Α-Δ. Το Συμβούλιο 

συμφώνησε ως προς τη σύσταση δέκα ομάδων εργασίας, παρέχοντας συγκεκριμένες εντολές ως 

προς το έργο τους, προσδιορίζοντας τα αναμενόμενα αποτελέσματα των εργασιών τους και 

θέτοντας ένα ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα (βλ. πίνακα 2). 

 

                                                   
28 Συμπεράσματα του Συμβουλίου και των αντιπροσώπων των κρατών μελών των συνερχομένων στο πλαίσιο του 
Συμβουλίου, σχετικά με το πρόγραμμα εργασιών στον πολιτιστικό τομέα 2011-2014, OJ C 325, 2/12/2010, σ. 1. 
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Πίνακας 2, ΑΜΣ στον τομέα του πολιτισμού: 2011-2014 

Ομάδες εργασίας Εντολή  Αναμενόμενα 

αποτελέσματα 

Προεδρία 

Προτεραιότητα Α  

1η ομάδα εργασίας για το 

ρόλο των δημόσιων 

καλλιτεχνικών και πολιτι-

στικών ιδρυμάτων στην 

προαγωγή της πρόσβα-

σης και της συμμετοχής 

στον πολιτισμό 

Προσδιορισμός πολιτικών και 

ορθών πρακτικών, συμπεριλαμβα-

νομένων εκείνων που αφορούν σε 

ευάλωτες ομάδες ή σε ομάδες που 

βιώνουν καταστάσεις ένδειας και 

κοινωνικού αποκλεισμού 

Προσδιορισμός 

πολιτικών και 

εγχειρίδιο ορθών 

πρακτικών (2011-

2012) 

Γαλλία 

2η ομάδα εργασίας για το 

ρόλο των δημόσιων 

καλλιτεχνικών και 

πολιτιστικών ιδρυμάτων 

στην προαγωγή της 

πολιτιστικής πολυμορφίας 

και του διαπολιτισμικού 

διαλόγου 

Προσδιορισμός πολιτικών και 

ορθών πρακτικών σχετικά με τη 

δημιουργία χώρων, οι οποίοι 

ευνοούν τις ανταλλαγές μεταξύ 

πολιτισμών και κοινωνικών ομάδων, 

κυρίως με την ανάδειξη της διαπο-

λιτισμικής διάστασης της κληρονο-

μιάς, με την προαγωγή της 

καλλιτεχνικής και πολιτιστικής 

παιδείας και με την ανάπτυξη 

διαπολιτισμικών ικανοτήτων 

Προσδιορισμός 

πολιτικών και 

εγχειρίδιο ορθών 

πρακτικών  (2012-

2013) 

Σλοβενία 

3η ομάδα εργασίας για 

την ανάπτυξη της βασικής 

ικανότητας «πολιτισμική 

συνείδηση και έκφραση» 

Προσδιορισμός ορθών πρακτικών 

για την ανάπτυξη της βασικής 

ικανότητας «πολιτισμική συνείδηση 

και έκφραση» και την ενσωμάτωσή 

της στις πολιτικές για την παιδεία 

Εγχειρίδιο ορθών 

πρακτικών (2013-

2014) 

Βέλγιο/ 

Ολλανδία 

Προτεραιότητα Β  

4η ομάδα εργασίας για τη 

στρατηγική χρήση των 

προγραμμάτων στήριξης 

της ΕΕ, όπως τα διαρθρω-

τικά κονδύλια, προκειμένου 

να αξιοποιηθούν οι δυνα-

τότητες του πολιτισμού 

υπέρ της τοπικής και της 

περιφερειακής ανάπτυξης 

και οι δευτερογενείς 

επιρροές των πολιτιστικών 

και δημιουργικών επιχειρή-

σεων στην οικονομία με 

την ευρεία έννοια 

Προσδιορισμός ορθών πρακτικών, 

μελέτη «δευτερογενών επιρροών» 

των πολιτιστικών και δημιουργικών 

επιχειρήσεων στην οικονομία, 

ιδιαίτερα από την άποψη της 

καινοτομίας, μελέτη για την 

καλύτερη χρήση των 

προγραμμάτων στήριξης της ΕΕ για 

την προαγωγή των επιρροών 

αυτών 

Οδηγός πολιτικής, 

μελέτη πρωτοβου-

λίας ευαισθητοποί-

ησης σε ευρωπαϊκή 

κλίμακα με στόχο την 

ενσωμάτωση του 

πολιτισμού στις 

πολιτικές περιφερει-

ακής και τοπικής 

ανάπτυξης και την 

υποστήριξη στρατη-

γικών έξυπνης 

εξειδίκευσης (2011) 

Εσθονία 
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5η ομάδα εργασίας για 

στρατηγικές εξαγωγών και 

τη στήριξη της 

διεθνοποίησης των 

πολιτιστικών και 

δημιουργικών 

επιχειρήσεων 

Προσδιορισμός ορθών πρακτικών Εγχειρίδιο ορθών 

πρακτικών (2012-

2013) 

Εσθονία/ 

Φιλανδία 

6η ομάδα εργασίας για 

ορθές πρακτικές στον 

τομέα της 

χρηματοοικονομικής 

τεχνικής των μικρομεσαίων 

επιχειρήσεων του 

πολιτιστικού και 

δημιουργικού κλάδου 

Ανάλυση μηχανισμών 

χρηματοδότησης και φορολογικών 

μέτρων 

Εγχειρίδιο ορθών 

πρακτικών και 

μελέτες περιπτώσεων 

(2013-2014) 

Δανία/ 

Φιλανδία 

Προτεραιότητα Γ  

7η ομάδα εργασίας για 

προγράμματα στήριξης 

της κινητικότητας 

Ανάλυση και αξιολόγηση 

προγραμμάτων και σχεδίων 

στήριξης της κινητικότητας για τον 

εντοπισμό των προβλημάτων που 

ανακύπτουν ιδίως για μικρότερους 

πάροχους και νέους καλλιτέχνες και 

επαγγελματίες του πολιτισμού,  

προσδιορισμός ορθών πρακτικών 

για την άρση των δυσκολιών αυτών 

Έκθεση ευρημάτων 

και ορθών 

πρακτικών (2011-

2012) 

Ολλανδία 

8η ομάδα εργασίας για 

την προώθηση των 

δημιουργικών 

συνεργασιών 

Προσδιορισμός και ανάπτυξη 

προτύπων για επιτυχημένες  

συμπράξεις  

Οδηγός πολιτικής, 

μελέτη πρωτοβου-

λίας σε ευρωπαϊκή 

κλίμακα για την 

ενθάρρυνση των 

συμπράξεων (2012-

2013) 

Ουγγαρία 

9η ομάδα εργασίας για τη 

φιλοξενία των καλλιτεχνών 

Προσδιορισμός συντελεστών 

επιτυχίας, καθορισμός ορθών 

πρακτικών για την ενίσχυση της 

ικανότητας φιλοξενίας, τόσο στην 

ΕΕ όσο και επ’ ευκαιρία της 

φιλοξενίας καλλιτεχνών σε τρίτες 

χώρες, προσδιορισμός ορθών 

πρακτικών για την ενίσχυση της 

δικτύωσης σε επίπεδο ΕΕ 

Εγχειρίδιο καλών 

πρακτικών (2013-

2014) 

Ηνωμένο 

Βασίλειο/ 

Ολλανδία 
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Προτεραιότητα Δ  

10η ομάδα εργασίας για 

την εξέταση των τρόπων 

και των μέσων απλούστευ-

σης της διαδικασίας 

λήψης/χορήγησης 

δανείων πολιτιστικών 

αγαθών 

Προσδιορισμός ορθών πρακτικών 

σχετικά με κάθε ζήτημα που 

σχετίζεται με την κινητικότητα των 

συλλογών 

Εργαλειοθήκη 

σχετικά με τη 

λειτουργία των 

κρατικών εγγυήσεων, 

εγχειρίδιο ορθών 

πρακτικών (2011-

2012) 

Ηνωμένο 

Βασίλειο/ 

Ιταλία 

Πηγή: Συμπεράσματα του Συμβουλίου και των αντιπροσώπων των κρατών μελών των 

συνερχομένων στο πλαίσιο του Συμβουλίου σχετικά με το πρόγραμμα εργασιών στον πολιτιστικό 

τομέα 2011-2014, OJ C 325, 2/12/2010, σ. 1. 

 

Οι βασικές αρχές για τη σύσταση και τη λειτουργία των ομάδων εργασίας επίσης τροποποιήθηκαν. 

Αξίζει να σημειωθεί πχ ότι τα κράτη μέλη ανέλαβαν να μεριμνούν ώστε οι εμπειρογνώμονες που 

επιλέγουν να διαθέτουν πρακτική εμπειρία στους τομείς δραστηριότητας των ομάδων εργασίας. 

Δεσμεύθηκαν επίσης για τη διασφάλιση της επικοινωνίας των εμπειρογνωμόνων με τις αρμόδιες 

εθνικές αρχές. Επιπλέον, το Συμβούλιο κάλεσε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα κράτη μέλη να 

παρέχουν ενημέρωση για την πρόοδο των ομάδων εργασίας, τα αποτελέσματα του έργου τους και 

την υλοποίηση των συστάσεών τους στους ενδιαφερόμενους φορείς σε τακτική βάση. Οι προεδρίες 

του Συμβουλίου κλήθηκαν, από την πλευρά τους, να λαμβάνουν υπόψη, στο πλαίσιο της Τρόικας 

των Προεδριών, τις προτεραιότητες του πολιτιστικού προγράμματος εργασίας κατά την εκπόνηση 

των ιδιαίτερων προγραμμάτων τους και να αξιοποιούν τα αποτελέσματά του.  

Στα τέλη Δεκεμβρίου του 2014 οκτώ από τις ομάδες εργασίας είχαν ολοκληρώσει το έργο τους, 

έχοντας δημοσιεύσει τα παραδοτέα τους υπό τη μορφή εκθέσεων, εγχειριδίων ορθών πρακτικών ή 

εγχειριδίων εργαλείων πολιτικής με συστάσεις προς τους αρμόδιους για τη χάραξη πολιτικής σε 

τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο, τα θεσμικά όργανα της ΕΕ και πολιτιστικούς φορείς.29 

                                                   
29 Report on policies and good practices in the public arts and in cultural institutions to promote better access to and wider 
participation in culture, http://ec.europa.eu/culture/policy/strategic-framework/documents/omc-report-access-to-
culture_en.pdf, Report on the role of public arts and cultural institutions in the promotion of cultural diversity and 
intercultural dialogue, http://ec.europa.eu/culture/library/reports/201405-omc-diversity-dialogue_en.pdf, Policy 
handbook on how to strategically use the EU support programmes, including Structural Funds, to foster the potential of 
culture for local, regional and national development and the spill-over effects on the wider economy, 
http://ec.europa.eu/culture/policy/strategic-framework/documents/structural-funds-handbook_en.pdf, Good practice 
report on the cultural and creative sectors’ export and internationalisation support strategies, 
http://ec.europa.eu/culture/library/reports/eac-omc-report-ccs-strategies_en.pdf, Report on building a strong framework 
for artists’ mobility: Five key principles, http://ec.europa.eu/culture/policy/strategic-framework/documents/omc-report-
mobility-of-artists_en.pdf, Policy handbook on promotion of creative partnerships, 
http://ec.europa.eu/culture/library/reports/creative-partnerships_en.pdf, A report on practical ways to reduce the cost of 
lending and borrowing of cultural objects among member states of the European Union, 
http://ec.europa.eu/culture/policy/strategic-framework/documents/omc-report-mobility-of-collections_en.pdf, Toolkit on 
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Aνεξάρτητοι εμπειρογνώμονες και εκπρόσωποι της κοινωνίας των πολιτών, της επιστημονικής 

κοινότητας και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής τροφοδότησαν το έργο των ομάδων εργασίας σε πολλές 

περιπτώσεις. Αρκετές από αυτές λειτούργησαν συνιστώντας υπο-ομάδες επί συγκεκριμένων 

θεμάτων. Συνολικά, η συμμετοχή των κρατών μελών κρίθηκε ικανοποιητική.30  

 

5. Συντονισμός πολιτικής στον τομέα του πολιτισμού  

Έχοντας προταθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως μέσο ενίσχυσης της πολιτιστικής συνεργασίας 

των κρατών μελών, το Συμβούλιο ενέκρινε τη χρήση της ΑΜΣ στον τομέα του πολιτισμού, 

ενεργοποιώντας πληθώρα διαδικασιών. Ο αριθμός των ομάδων εθνικών εμπειρογνωμόνων 

αυξήθηκε σημαντικά κατά το δεύτερο κύκλο της ΑΜΣ, ενώ σειρά εκθέσεων και εγχειριδίων καλών 

πρακτικών δημοσιεύθηκαν κατά τις δύο φάσεις της μεθόδου. Στο πλαίσιο αυτό, είναι δυνατό να 

υποστηριχθεί ότι η ΑΜΣ σηματοδοτεί μια νέα φάση στη διαμόρφωση και στην ανάπτυξη της 

πολιτιστικής πολιτικής της ΕΕ, εμπλουτίζοντας δράσεις που αποσκοπούν κατεξοχήν στην υποστήριξη 

των εθνικών πολιτιστικών πολιτικών (κυρίως μέσω της χρηματοδότησης προγραμμάτων 

πολιτιστικής συνεργασίας) με δράσεις που στοχεύουν στο συντονισμό των πολιτιστικών πολιτικών 

των κρατών μελών; Ποια είναι τα νέα χαρακτηριστικά που προσδίδει η ΑΜΣ στην πολιτιστική πολιτική 

της ΕΕ; 

Σε γενικές γραμμές, οι άξονες δράσεις των ομάδων εργασίας της ΑΜΣ τόσο της περιόδου 2008-2010, 

όσο και της περιόδου 2011-2014 μπορούν να προσδιορισθούν ως εξής: 

α) πρόσβαση στον πολιτισμό (2ος κύκλος: 1η ομάδα εργασίας), 

β) πολιτιστική πολυμορφία και διαπολιτισμικός διάλογος (2ος κύκλος: 2η ομάδα εργασίας), 

γ) δεξιότητες/συνέργειες μεταξύ πολιτισμού και εκπαίδευσης (1ος κύκλος: 3η ομάδα εργασίας, 2ος 

κύκλος: 3η  και 8η ομάδα εργασίας), 

δ) κινητικότητα των καλλιτεχνών και των επαγγελματιών του πολιτισμού (1ος κύκλος: 1η ομάδα 

εργασίας, 2ος κύκλος: 7η και 9η ομάδα εργασίας), και 

ε) πολιτιστική κληρονομιά και κινητικότητα των συλλογών (1ος κύκλος: 2η ομάδα εργασίας, 2ος 

κύκλος: 10η ομάδα εργασίας). 

                                                                                                                                                                                 
practical ways to reduce the cost of lending and borrowing of cultural objects among member states of the European Union, 
http://ec.europa.eu/culture/policy/strategic-framework/documents/toolkit-mobility-of-collections_en.pdf και Policy 
handbook on artists’ residencies, http://ec.europa.eu/culture/policy/cultural-creative-industries/documents/artists-
residencies_en.pdf.  
30 Σε ορισμένες περιπτώσεις, πάντως, σημειώθηκε ότι ως αποτέλεσμα του βαθμού συμβολής των εμπειρογνωμόνων, 
κάποιες εθνικές πρακτικές αναλύθηκαν εκτενέστερα σε σύγκριση με άλλες.  Βλ. Policy handbook on how to strategically use 
the EU support programmes, including Structural Funds, to foster the potential of culture for local, regional and national 
development and the spill-over effects on the wider economy, http://ec.europa.eu/culture/policy/strategic-
framework/documents/structural-funds-handbook_en.pdf, σ. 6. 
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Σαφώς, οι ως άνω άξονες δράσης δεν είναι πρωτοεμφανιζόμενοι σε επίπεδο ΕΕ. Οι περισσότεροι 

από αυτούς είχαν τύχει προσοχής στο πλαίσιο των προγραμμάτων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

και του Συμβουλίου Πολιτισμός 2000 και Πολιτισμός 2007-2013.31 Επίσης, είχαν αναφερθεί είτε με 

άμεσο, είτε με έμμεσο τρόπο στην Πολιτιστική Ατζέντα και επομένως απολάμβαναν της στήριξης της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής.32 Κατά συνέπεια, η ΑΜΣ δε χρησιμοποιήθηκε ως μέσο 

επαναπροσδιορισμού προτεραιοτήτων αλλά αντίθετα, επικεντρώθηκε σε ζητήματα, τα οποία είχαν 

ήδη αποτελέσει αντικείμενο ενασχόλησης σε επίπεδο ΕΕ. Σε κάθε περίπτωση, βέβαια, η ΑΜΣ 

κατέστησε σαφή την προθυμία των κρατών μελών να θέσουν την πολιτιστική τους συνεργασία σε 

ένα νέο πλαίσιο, κάνοντας χρήση εργαλείων της ΕΕ με στόχο, πέρα από τη χρηματοδότηση 

πολιτιστικών προγραμμάτων, την ανταλλαγή εμπειριών, την ανάδειξη ορθών πρακτικών και τη 

διαμόρφωση συστάσεων πολιτικής. Πράγματι, σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας ECORYS, 

η οποία διεξήχθη το 2013, οι θεματικές που αποτέλεσαν τη βάση των διεργασιών των ομάδων 

εθνικών εμπειρογνωμόνων θεωρούνται άκρως συνδεδεμένες με τις πολιτικές που σχεδιάζονται σε 

εθνικό επίπεδο για τον πολιτισμό.33 Η ΑΜΣ σχετίζεται λοιπόν στενά με τη χάραξη εθνικής πολιτιστικής 

πολιτικής. Αυτό αποτελεί σημαντική εξέλιξη στην πολιτιστική δράση της ΕΕ: ποτέ πριν οι πολιτικές των 

κρατών μελών για τον πολιτισμό δεν είχαν αποτελέσει, στο πλαίσιο της πολιτιστικής πολιτικής της ΕΕ, 

όπως αυτή διαμορφώνεται βάσει του άρθρου 167 της ΣΛΕΕ, αντικείμενο μελέτης, ανταλλαγής 

πληροφοριών και αμοιβαίας μάθησης.     

Η ευρεία υποστήριξη, τόσο από τα θεσμικά όργανα της ΕΕ, όσο και από τα κράτη μέλη, των αξόνων 

δράσης της ΑΜΣ είναι απαραίτητη προϋπόθεση για το συντονισμό των πολιτικών των κρατών 

μελών – τον πρωταρχικό στόχο κάθε ΑΜΣ που λαμβάνει χώρα σε επίπεδο ΕΕ. Πώς πρέπει όμως να 

κατανοήσουμε τον όρο «συντονισμός πολιτικής» ειδικά στον τομέα του πολιτισμού; Μπορούμε να 

μιλήσουμε για συντονισμό των πολιτιστικών πολιτικών των κρατών μελών, όταν είναι προφανές ότι 

οι ιδιαιτερότητες του πολιτιστικού τομέα έχουν παίξει καθοριστικό ρόλο στο σχεδιασμό της 

πολιτιστικής ΑΜΣ; Όπως προαναφέρθηκε, η συμμετοχή των κρατών μελών είναι προαιρετική και η 

διαδικασία χαρακτηρίζεται από ευελιξία: δεν έχουν καθοριστεί μέσα συγκριτικής αξιολόγησης, δε 

γίνεται χρήση δεικτών για την παρακολούθηση της προόδου ως προς την επίτευξη συγκεκριμένων 

κοινών στόχων και δεν έχουν υιοθετηθεί μέτρα για να εκτιμηθεί η επίδοση των κρατών μελών – 

στοιχεία που συνήθως χαρακτηρίζουν τη χρήση της ΑΜΣ σε άλλους τομείς πολιτικής. Αντ’ αυτού, 

έμφαση έχει δοθεί στην ανταλλαγή γνώσεων και εμπειριών με στόχο την αμοιβαία μάθηση. Είναι 

ενδεικτικό ότι σύμφωνα με τα ευρήματα της μελέτης ECORYS, κίνητρο για τη συμμετοχή των κρατών 

μελών στην ΑΜΣ αποτελεί η επιθυμία εφαρμογής της αποκτώμενης γνώσης στη χάραξη πολιτιστικής 

                                                   
31 Απόφαση αριθ. 508/2000/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 14ης Φεβρουαρίου 2000, για τη 
θέσπιση του προγράμματος Πολιτισμός 2000, OJ L 63, 10/3/2000, σ. 1 και Απόφαση αριθ. 1855/2006/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 12ης Δεκεμβρίου 2006, σχετικά με τη θέσπιση του προγράμματος Πολιτισμός (2007-
2013), OJ L 372, 27/12/2006, σ. 1. 
32 Βλ. Πολιτιστική Ατζέντα, σσ. 8-10. 
33 ECORYS, Evaluation of the open method of coordination and the structured dialogue, as the Agenda for Culture’s 
implementing tools at European Union level, 2013, http://bookshop.europa.eu/en/evaluation-of-the-open-method-of-
coordination-and-the-structured-dialogue-as-the-agenda-for-culture-s-implementing-tools-at-european-union-level-
pbNC0213304, σ. 22. 
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πολιτικής σε εθνικό επίπεδο (76,3% των ερωτηθέντων) και η ανταλλαγή καλών πρακτικών (59,2% των 

ερωτηθέντων).34  

Είναι ξεκάθαρο επομένως ότι η ΑΜΣ στον τομέα του πολιτισμού δε στοχεύει στην ομοιομορφία των 

πολιτιστικών πολιτικών των κρατών μελών, βάσει διαδικασιών που ενθαρρύνουν την υιοθέτηση 

προκαθορισμένων προτύπων και τη συμμόρφωση των κρατών μελών ως προς αυτά. Σκοπός της 

ΑΜΣ δεν είναι να συντονίσει τις εθνικές πολιτιστικές πολιτικές, επιδιώκοντας την ευθυγράμμισή τους. 

Αυτό που προσπαθεί να επιτύχει η ΑΜΣ, ως μέσο εμπλουτισμού της πολιτιστικής συνεργασίας των 

κρατών μελών, είναι να διοχετεύσει το ενδιαφέρον των αρμοδίων χάραξης εθνικής πολιτιστικής 

πολιτικής σε συγκεκριμένους τομείς, εμπνέοντας τις πολιτιστικές δράσεις που αναλαμβάνονται μέσω 

της παρουσίασης διάφορων προσεγγίσεων και της ανάδειξης καλών πρακτικών. Η χρήση της ΑΜΣ 

στον τομέα του πολιτισμού στηρίζεται με άλλα λόγια στην παραδοχή ότι παρά τα διαφορετικά 

χαρακτηριστικά των πολιτιστικών πολιτικών των κρατών μελών και τις συστημικές διαφορές που 

χαρακτηρίζουν τις διαδικασίες χάραξης και εφαρμογής τους, οι εθνικές διοικήσεις μπορούν να 

μάθουν η μία από την άλλη, βελτιώνοντας τις πρακτικές τους, χωρίς αυτές να τυποποιηθούν.  

Πρέπει επίσης να επισημανθεί ότι η ΑΜΣ φιλοδοξεί παράλληλα να τροφοδοτήσει την ίδια την 

πολιτιστική δράση της ΕΕ. Πολλές από τις συστάσεις πολιτικής των ομάδων εργασίας απευθύνθηκαν 

στα θεσμικά όργανα της ΕΕ, προτείνοντας μέτρα προς υιοθέτηση είτε στο πλαίσιο της πολιτιστικής 

πολιτικής της ΕΕ αυτής καθαυτής, είτε στο πλαίσιο άλλων πολιτικών της. 35 Ο σκοπός της ΑΜΣ είναι 

άρα διττός: η ΑΜΣ στοχεύει αφενός στον προσδιορισμό καλών πρακτικών για τη διαμόρφωση 

πολιτιστικής πολιτικής σε εθνικό επίπεδο και αφετέρου στην περαιτέρω ανάπτυξη της πολιτιστικής 

δραστηριότητας της ΕΕ. Υπό το πρίσμα αυτό, ο «συντονισμός πολιτικής», μέσω της ΑΜΣ στον τομέα 

του πολιτισμού, αποκτά μια επιπλέον διάσταση: με το να διευκολύνει την αμοιβαία ενημέρωση των 

κρατών μελών σχετικά με τις εθνικές πολιτιστικές πολιτικές και πρακτικές, η ΑΜΣ δύναται να προάγει 

από τη μια πλευρά τη συμπληρωματικότητα της πολιτιστικής πολιτικής της ΕΕ με τις εθνικές 

πολιτιστικές πολιτικές και από την άλλη τη συμπληρωματικότητα της πολιτιστικής πολιτικής της ΕΕ με 

την ευρύτερη πολιτιστική δράση της ΕΕ στο πλαίσιο άλλων πολιτικών της. 

 

                                                   
34 Βλ. τη μελέτη της ECORYS, σ. 23. 
35 Για περίπου το 50% των ερωτηθέντων της μελέτης της ECORYS, κίνητρο για τη συμμετοχή των κρατών μελών στην ΑΜΣ 
αποτελεί η επιθυμία επηρεασμού των διαδικασιών χάραξης πολιτικής σε επίπεδο ΕΕ. Βλ. τη μελέτη της ECORYS, σ. 23. 
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6. Συμπεράσματα 

Με την Πολιτιστική Ατζέντα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η πολιτιστική συνεργασία των κρατών μελών 

τέθηκε σε νέα βάση. Η ΑΜΣ στον τομέα του πολιτισμού δημιούργησε νέες δομές διαλόγου μεταξύ 

των κρατών μελών, διευκολύνοντας την ανταλλαγή εμπειριών, τον προσδιορισμό ορθών πρακτικών 

και τη διατύπωση συστάσεων πολιτικής, με στόχο τον εμπλουτισμό των στοιχείων που λαμβάνονται 

υπόψη κατά την ανάληψη πολιτιστικής δράσης σε εθνικό επίπεδο και σε επίπεδο ΕΕ.  

Κρίσιμο ζήτημα βέβαια παραμένει το κατά πόσο η ΑΜΣ δύναται να επηρεάσει τη χάραξη πολιτιστικής 

πολιτικής από τα κράτη μέλη και τα θεσμικά όργανα της ΕΕ. Ο προαιρετικός χαρακτήρας της 

συμμετοχής των κρατών μελών στις σχετικές διαδικασίες, η ενεργός ή όχι συμμετοχή των εθνικών 

εμπειρογνωμόνων στις ομάδες εργασίας, διαφορές ως προς τις προτεραιότητες και τα 

χαρακτηριστικά των εθνικών πολιτιστικών πολιτικών, καθώς και ως προς το επίπεδο πείρας ή και 

συνδεσιμότητας των εμπειρογνωμόνων με τις εθνικές δομές διαμόρφωσης πολιτικής δύνανται να 

επηρεάσουν σημαντικά τον αντίκτυπο της μεθόδου στο σχεδιασμό πολιτιστικής πολιτικής σε εθνικό 

επίπεδο.36 Η  ποιότητα και η σαφήνεια των προτάσεων πολιτικής, οι οποίες διατυπώνονται, και η 

αποτελεσματική διάχυση των ευρημάτων των ομάδων εργασίας σε εθνικό επίπεδο και σε επίπεδο ΕΕ 

είναι επίσης ζωτικής σημασίας για το σχεδιασμό τόσο των εθνικών όσο και των Ευρωπαϊκών 

πολιτικών για τον πολιτισμό. 

Σε κάθε περίπτωση, η απόκτηση γνώσεων γύρω από τις εμπειρίες άλλων κρατών σπάνια μπορεί να 

μεταφραστεί αυτόματα σε μεταρρυθμιστικά μέτρα. Η μετατροπή της γνώσης που αποκτάται σε νέες 

πρωτοβουλίες και δράσεις βασίζεται συνήθως σε σημαντικές διεργασίες προσαρμογής, 

προκειμένου να ληφθούν υπόψη οι ιδιαιτερότητες και οι προτιμήσεις των εσωτερικών δομών 

διαμόρφωσης πολιτικής. Το ίδιο ισχύει και για τον σχεδιασμό πολιτικής σε επίπεδο ΕΕ. Αν και έχουν 

γίνει κάποιες προσπάθειες σύνδεσης των πορισμάτων της ΑΜΣ με το νέο πολιτιστικό πρόγραμμα 

της ΕΕ, Δημιουργική Ευρώπη,37 στην περίπτωση της ενσωμάτωσης πολιτιστικών στοιχείων σε άλλες 

πολιτικές της ΕΕ, βάσει του άρθρου 167 παρ. 4 της ΣΛΕΕ και ενόψει σχετικών συστάσεων των 

ομάδων των εθνικών εμπειρογνωμόνων, κρίσιμο ρόλο παίζουν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του 

πλαισίου εντός του οποίου σχεδιάζονται και λαμβάνονται τα επιμέρους μέτρα. Κατά συνέπεια, είναι 

απαραίτητο να διαμορφώνονται συστάσεις πολιτικής, οι οποίες λαμβάνουν δεόντως υπόψη τις 

ιδιαιτερότητες των (μη αμιγώς πολιτιστικών) πολιτικών της ΕΕ, οι οποίες καλούνται να τις 

υιοθετήσουν. 

                                                   
36 Βλ. τη μελέτη της ECORYS, σσ. 29 και 38. 
37 «Ο αριθμός των κρατών μελών που χρησιμοποιούν τα αποτελέσματα της ανοικτής μεθόδου συντονισμού για τη χάραξη 
της εθνικής τους πολιτικής» αποτελεί έναν από τους δείκτες που χρησιμοποιούνται για την αξιολόγηση του προγράμματος 
Δημιουργική Ευρώπη, αναφορικά με τον ειδικό στόχο του προγράμματος «να τονωθεί η χάραξη πολιτικής, η καινοτομία, η 
δημιουργικότητα, η ανάπτυξη ακροατηρίου και η κατάρτιση νέων επιχειρηματικών και διαχειριστικών μοντέλων με 
στήριξη της διακρατικής συνεργασίας σε επίπεδο πολιτικής» (Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1295/2013 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 2013, για τη θέσπιση του προγράμματος «Δημιουργική Ευρώπη» 
(2014 έως 2020) και την κατάργηση των αποφάσεων αριθ. 1718/2006/ΕΚ, 1855/2006/ΕΚ και 1041/2009/ΕΚ, OJ L 347, 
20/12/2013, σ. 221, άρθρα 4 και 18). 
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Εν κατακλείδι, η ΑΜΣ δημιουργεί σημαντικές ευκαιρίες για την ανάπτυξη και την ενδυνάμωση 

πολιτικών και μέτρων για τον πολιτισμό μέσω της αμοιβαίας μάθησης και της ανταλλαγής γνώσεων 

και καλών πρακτικών. Το αν βέβαια η ΑΜΣ οδηγεί σε νέες πρωτοβουλίες εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό 

από την αναγνώριση των διαφορών που χαρακτηρίζουν τις πολιτιστικές πολιτικές των κρατών 

μελών κατά τη διαμόρφωση προτάσεων πολιτικής, τη λήψη αποτελεσματικών μέτρων για τη διάχυση 

των ευρημάτων των ομάδων των εθνικών εμπειρογνωμόνων και το είδος και την επάρκεια των 

συνεργειών που αναπτύσσονται μεταξύ της ΑΜΣ, των πολιτιστικών πολιτικών των κρατών μελών και 

των διάφορων πολιτικών της ΕΕ. Ελλείψει μέτρων που καθοδηγούν τα κράτη μέλη και τα θεσμικά 

όργανα της ΕΕ ως προς το τι «χρειάζεται» εν τέλει να μάθουν από την ΑΜΣ, η μέθοδος κινδυνεύει να 

αποδειχθεί μια κατεξοχήν γραφειοκρατική διαδικασία περιορισμένης επιρροής. 


