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švédským předsednictvím 
 

Oblast kultury 
 

 

Kultura 

 

Všechna tři předsednictví se zaměří na provádění evropského programu pro kulturu a 

pracovního plánu pro kulturu na období let 2008–2010 v rámci otevřené metody 

koordinace. Pozornost bude věnována zejména otázce, jak zlepšit přístup ke kultuře, 

zejména dětí a mladých lidí, a jak zajistit součinnost mezi kulturou a vzděláváním. Na 

programu bude i nadále podpora kulturní rozmanitosti, zejména v souvislosti s 

prováděním Úmluvy UNESCO o ochraně a podpoře rozmanitosti kulturních 

projevů, a dialog s odvětím kultury. Bude také podporován mezikulturní dialog, především 

v souvislosti s průběhem Evropského roku mezikulturního dialogu (2008) a s činností 

navazující na téma tohoto roku.  

 

Předsednictví opětovně poukáží na význam přínosu odvětví kultury a tvůrčí činnosti pro 

růst a zaměstnanost a udržitelný rozvoj. Práci v této oblasti podpoří úsilí Eurostatu o 

zajištění vytváření statistiky v odvětví kultury. Řádného posouzení se dostane 

připravované studii Komise o podmínkách přispívajících k rozvoji tvůrčího a kulturního 

odvětví. Předsednictví se budou také zabývat otázkou zlepšení vnitřního trhu, pokud jde o 

kulturní zboží a služby, jakož i otázkou vytváření lepších podmínek pro profesionály 

působící v kulturním a tvůrčím odvětví a zlepšování mobility umělců a uměleckých 

sbírek. 

 

 Důkazem bohatství a rozmanitosti umělecké tvorby v Evropě bude Evropská kulturní 

sezóna uspořádaná v roce 2008. Rovněž bude zahájena reflexe o úloze architektury v 

udržitelném rozvoji. Předsednictví zdůrazní své odhodlání podporovat a chránit evropské 

kulturní dědictví v rámci konkrétních evropských projektů, ochrany kulturních statků a 

boje proti nezákonnému obchodování s uměním a archívy. Pro uchování kulturního 

dědictví jakožto zdroje evropské kulturní a jazykové rozmanitosti a zlepšení jeho 

dostupnosti má zásadní význam digitalizace kulturního obsahu. Předsednictví podpoří 

procesy, které v této oblasti v současné době probíhají, prostřednictvím iniciativ, jako je 

Evropská digitální knihovna. 

 

Audiovizuální otázky 

 

Předsednictví budou aktivně usilovat o naplňování iniciativ Komise týkajících se rozvoje 

evropského tvůrčího obsahu šířeného on-line a podporovat kulturní tvorbu v digitální éře. 

Při této práci by měly být plně zohledněny mezinárodní zásady a evropské právní 

předpisy týkající se práv duševního vlastnictví, aby bylo v Evropě posíleno tvůrčí odvětví 



a vznikla skutečná kulturní rozmanitost přispívající k cílům Lisabonské strategie. 

Předsednictví rovněž přispějí k provádění Protokolu o systému veřejnoprávního vysílání v 

členských státech, a tím zajistí, aby společnosti působící ve veřejnoprávním 

audiovizuálním odvětví mohly rozvíjet své činnosti a služby v digitálním prostředí. 
 
 
 
Mnohojazyčnost 

 

Na základě připravovaného sdělení Komise nazvaného „Podpora mnohojazyčnosti: 

společný závazek“ budou předsednictví nadále podporovat mnohojazyčnost v členských 

státech používáním otevřené metody koordinace a lepším využíváním stávajících 

evropských programů a iniciativ. Klíčové oblasti budou zahrnovat výuku jazyků, včetně 

podpory studia dvou cizích jazyků již v prvních letech školní docházky v souladu s cílem 

stanoveným v roce 2002 na zasedání Evropské rady v Barceloně a podpory výuky jazyků 

na vysokých školách a v průběhu odborného vzdělávání, zvyšování povědomí o významu 

studia jazyků pro interkulturní dovednosti a evropskou konkurenceschopnost, oběh 

kulturních produkcí a podporu překladů a titulkování filmů a představení. 

 

Práva duševního vlastnictví  

 

Předsednictví budou pokračovat v úsilí o vyšší integraci v oblasti práva duševního 

vlastnictví a účinnější vymáhání práv duševního vlastnictví v EU i v celosvětovém 

měřítku. Předsednictví zejména zdůrazňují nutnost, aby EU nalezla řešení pro systém 

řešení sporů týkajících se patentů a pro patent Společenství. Za tímto účelem budou 

předsednictví nadále usilovat o dosažení pokroku směrem k zavedení nákladově 

efektivního, právně zajištěného a vysoce kvalitního patentu Společenství a k 

integrovanému a specializovanému systému řešení sporů týkajících se patentů. 

Předsednictví budou pracovat na dalším zlepšení ochrany práv duševního vlastnictví a na 

posílení boje proti padělatelství, zejména prostřednictvím lepší koordinace opatření 

přijímaných členskými státy a posílením spolupráce s třetími zeměmi. Za tímto účelem 

vypracují předsednictví nový akční plán pro boj proti padělatelství (2009–2012). ). Tento 

plán bude zahrnovat všechny způsoby distribuce padělaného zboží a všechny způsoby 

padělání, mimo jiné také nebezpečné zboží, které ohrožuje bezpečnost a zdraví 

spotřebitelů i životní prostředí. Další otázky, které budou v této spojitosti řešeny, se týkají 

posílení autorských práv a souvisejících práv, jakož i usnadnění optimálního využívání 

práv duševního vlastnictví vyplývajících z činnosti veřejnoprávních výzkumných ústavů. 
 
 


