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Bulgária az EU soros elnöke  

Az Európai Unió Tanácsának elnöki tisztét január 1-jétől fél évig Bulgária tölti be. A bolgár elnökség 

prioritásait az elnökség mottójául választott „Egységben az erő” jelmondat határozza meg, amely a 
Bolgár Köztársaság címerében is szerepel.  
Az elkövetkező hat hónapban az elnökség elsősorban a következő négy fő területre összpontosít 

majd: Európa és a fiatalok jövője, a Nyugat-Balkán, biztonság és stabilitás, valamint a digitális 
gazdaság. 

További információk 

https://eu2018bg.bg/en 

 

2018: A kulturális örökség európai éve 

2018-ban európai, tagállami, regionális és helyi keretek között megünnepeljük sokszínű kulturális 
örökségünket. 

A kezdeményezés azt hivatott elősegíteni, hogy minél többen fedezzék fel és ismerjék meg 

Európa kulturális hagyatékát. Célja emellett a közös európai térséghez való tartozás tudatának 

megerősítése. Az év szlogenje: „Örökségünk: a múlt és a jövő találkozása”. 

2018-ban számos olyan kezdeményezésre és eseményre kerül sor Európa-szerte, amelyek révén a 
polgárok jobban megismerhetik és magukénak érezhetik kulturális örökségüket. Kulturális 
örökségünk meghatározó szerepet játszik identitástudatunkban és mindennapi életünkben. Jelen 

van Európa városaiban és falvaiban, természeti tájain és régészeti lelőhelyein, továbbá az 
irodalomban, a művészetekben és a bennünket körülvevő tárgyakban. Részét képezik a gyerekként 
megismert mesék, a szüleink és nagyszüleink által átadott ismeretek, a hagyományos ételek és a 
filmek, amelyekben magunkra ismerünk. 

Miért olyan fontos a kulturális örökség? 

A kulturális örökség egyetemes értéket közvetít az egyének, a közösségek és a társadalmak felé 

egyaránt. Feladatunk, hogy óvjuk és átadjuk a következő generációknak. Azt gondolhatnánk, hogy 
ez a kulturális örökség a múlté, statikus, nem változik tovább. Ám ennek pont az ellentétje igaz: 
folyamatosan átalakul és kölcsönhatásban áll azokkal, akik gazdagítják. Örökségünknek ráadásul 

fontos szerepe van Európa jövőjének alakításában is. Ez az egyik oka annak, hogy ebben az 
európai évben különösen a fiatalokhoz szeretnénk szólni. 

Kulturális örökség többféle formában létezhet: 

 Megfogható javak: épületek, emlékművek, ruhák, műalkotások, könyvek, gépek, 
történelmi városok, régészeti lelőhelyek stb. 

 Nem megfogható javak: munkamódszerek, ábrázolásmódok, kifejezések, tudás, készségek, 

és az ezekkel kapcsolatban álló eszközök, tárgyak és kulturális terek. Ide tartoznak a nyelvi 
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és szóbeli hagyományok, a művészi kifejezésmódok, a társadalmi gyakorlatok és a 

hagyományos szakmák is. 

 Természetes jelenségek: tájképek, flóra és fauna. 

 Digitális művek: digitális formátumban készült források (digitális műalkotások, animáció 

stb.) vagy megőrzés céljából digitalizált tartalmak (szövegek, képek, filmek, hangfelvételek 
stb.). 

A kulturális örökség ünnepe lehetőséget ad arra, hogy felfedezzük kulturális különbségeinket, és 
párbeszédet indítsunk arról, hogy mi az, ami közös bennünk. Miként lehetne tehát jobban 
gazdagítani az életünket annál, mint hogy jobban megismerjük az identitásunknak ezt a 
kulcsfontosságú alkotóelemét, és közelebb kerülünk hozzá? 

Nem szabad engednünk, hogy kulturális örökségünk kárt szenvedjen vagy megsemmisüljön. Ezért 
2018-ban meg szeretnénk találni a módját annak, hogy örökségünket méltóképpen megünnepeljük 
és a jövő számára megőrizzük. 

Mi történik 2018-ban? 

Ebben az évben kiemelt figyelmet szentelünk a ránk hagyományozott kulturális javaknak. Európa-

szerte programok ezrei várják majd a látogatókat, melyek révén szorosabb kapcsolatba 
kerülhetnek kulturális örökségükkel. 

A EU-országok mindegyike tagállami koordinátort nevezett ki, akinek feladata az európai év 
lebonyolítása, és a helyi, regionális és országos szintű rendezvények és projektek koordinálása. 

Az európai év tevékenységeinek megszervezésében részt vesznek a kulturális ágazat legfontosabb 
szereplői és civil társadalmi szervezetek is. 

Az uniós intézmények is elkötelezték magukat amellett, hogy a kulturális örökség európai éve 
sikeres legyen. Az Európai Bizottság, az Európai Parlament és az Európai Unió Tanácsa, valamint a 
Régiók Bizottsága és az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság is megünnepli az évet és számos 
olyan tevékenységet tervez, amelynek középpontjában kulturális örökségünk áll. 

Az EU emellett pénzügyi támogatást fog nyújtani a kulturális örökséggel kapcsolatos projekteknek. 
A Kreatív Európa program keretében együttműködési projektek támogatására irányuló pályázati 
felhívás jelent meg. Az will be available under Erasmus+, az Európa a polgárokért, a Horizont 
2020, és más uniós programok további finanszírozási lehetőségeket biztosítanak. 

Annak érdekében, hogy a kulturális örökség európai éve 2018 után is éreztesse hatásait, a 
Bizottság az Európa Tanáccsal, az UNESCO-val és más partnerekkel karöltve tíz hosszú távú 
projektet is elindít. E projektek homlokterében többek között a következők fognak állni: iskolákkal 

folytatott tevékenységek, műemlékek újrahasznosítására irányuló innovatív megoldások 
feltérképezése, a kulturális javak illegális kereskedelme elleni küzdelem stb. Az európai év hosszú 
távú célja, hogy érdemi változást idézzen elő abban, ahogy a kulturális örökségünket kezeljük, 
megóvjuk és továbbadjuk gyermekeinknek. 

További információk 
https://europa.eu/cultural-heritage/european-year-cultural-heritage_hu 

2018-ban Nijmegen viseli az Európa Zöld Fővárosa címet 

Hollandia egyik legrégebbi városa egy évig a jövő városa lesz, hogy otthont adjon a legnagyobb 

zöld törekvéseknek és inspiráló kezdeményezéseknek; embereket, vállalatokat motiválva és új, 
zöld munkahelyeket teremtve. 

További információk 
http://ec.europa.eu/environment/europeangreencapital/winning-cities/2018-nijmegen/ 
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Európa kulturális fővárosai 2018 

2018-ban a máltai Valletta és a hollandiai Leeuwarden lesznek Európa kulturális fővárosai. 

Január elejétől egy éven keresztül a hollandiai Leeuwarden és a máltai Valletta viseli az Európa 
Kulturális Fővárosa címet – közölte az Európai Bizottság szerdán. Mint Navracsics Tibor, az Európai 
Bizottság oktatásért, kultúráért, ifjúságpolitikáért és sportügyért felelős biztosa elmondta, az 
európai kulturális fővárosok a kultúrán keresztül segítik egybekovácsolni a közösségeket az adott 
városoknak, állampolgáraiknak és gazdaságaiknak járó hosszú távú előnyök érdekében. 

Kiemelte, az idei különleges év lesz, hiszen 2018 a kulturális örökség európai éve is egyben, ami 
azt jelenti, hogy a fővárosok a kulturális örökséget előmozdító kezdeményezéseket is szem előtt 
tartanak programjaik során. Mindezek hozzájárulnak ahhoz, hogy kiemeljék a kultúra szerepét az 
európai identitás megteremtésében – tette hozzá az uniós biztos. 

A kulturális örökség európai évével szeretnék felhívni a figyelmet az európai kultúra 

sokféleségére és gazdagságára, előmozdítani a kultúrák közötti párbeszédet és a társadalmi 

integrációt, illetve hangsúlyozni a kulturális örökségnek a közös történelmi tudat és identitás 

kialakításában betöltött szerepét. 

A bizottsági tájékoztatás szerint Valletta több mint 140 kezdeményezést és 400 eseményt 
tartalmazó éves programja arra ösztönzi a művészeket és a közönséget, hogy újragondolják a 
kultúráról kialakult hagyományos vélekedést. A hollandiai Leeuwarden mintegy 800 programjával a 
Frízföld régió és Európa közösségeinek megerősítésére és összekapcsolására törekszik. 

Mint kiemelték, a kulturális fővárosok kiválasztásában kulcsszerepük volt a városok által benyújtott 
pályázatban felvázolt hosszú távú stratégiáknak, a pályázat előremutató európai dimenzióinak, a 

gazdag kulturális és művészeti tartalomnak, a megvalósítási képességnek, valamint a társadalmi 
határokon és kultúrákon átnyúló kapcsolatok várható pozitív alakulásának. 

Az Európa Kulturális Fővárosa címek adományozását Melina Mercouri görög kulturális miniszter 
kezdeményezte 1985-ben. A városokat olyan kulturális programpályázat alapján választják ki, 

amely erős európai dimenziót foglal magában, segíti a lakosság bevonását a város és az adott régió 
kulturális életébe, valamint hozzájárul a város és környezete hosszú távú fejlődéséhez. 

A tájékoztatás szerint az Európa Kulturális Fővárosa cím lehetőséget nyújt a városok számára, 
hogy kialakítsák arculatukat, elhelyezzék magukat Európa és a világ térképén, turistákat 
vonzzanak, és átgondolják saját kultúrájukhoz fűződő viszonyukat. A korábbi példák azt mutatják, 
hogy a cím jelentős és hosszú távú kulturális, gazdasági és társadalmi előnyöket jelent mind a 
város, mind a környező térség számára. 

Európa kulturális fővárosa 2017-ben a dániai Aarhus és a ciprusi Páfosz volt. Leeuwarden és 
Valletta után 2019-ben a bulgáriai Plovdiv és az olaszországi Matera következik. 2020-ban a 

horvátországi Rijeka (Fiume) és az írországi Galway, 2021-ben a bánsági Temesvár és a 
görögországi Eléfszina, valamint a vajdasági Újvidék, 2022-ben pedig a luxembourgi Esch és a 
litvániai Kaunas veszi át a címet. Magyar város – Pécs – eddig egyszer, 2010-ben viselte a címet. A 
júniusban elfogadott lista alapján Magyarország legközelebb 2023-ban, Nagy-Britanniával közösen 
adja majd Európa kulturális fővárosát. 

További információk 

https://www.friesland.nl/nl/culturele-hoofdstad 

http://valletta2018.org/ 
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Első irányadó vita és nyilvános konzultációk az uniós 

pénzügyek jövőjéről 

Az uniós biztosok megvitatták a következő többéves pénzügyi keretet, vagyis az EU 2020 utáni 
időszakra vonatkozó hosszú távú költségvetését. Ezzel kapcsolatban nyilvános konzultációk is 
indultak. 

Idei első ülésén a biztosok testülete megvitatta, mely célok jelentenek az év során prioritást az 
Európai Bizottság számára. 2018-ban a Bizottság eredményeket kíván felmutatni a gazdasági és 
monetáris unió megreformálása, az uniós határok védelme, az uniós menekültügyi rendszer átfogó 
reformja, a schengeni rendszer működésének helyreállítása, a digitális egységes piac kiépítése és a 
nyugat-balkáni országok és az EU közötti konvergencia előmozdítása terén. 

A biztosokat tömörítő testület első irányadó vitáját is megtartotta a következő többéves pénzügyi 
kerettel – vagyis az EU 2020 utáni időszakra vonatkozó hosszú távú költségvetésével – 
kapcsolatban, melyre vonatkozó javaslatát a Bizottság kevesebb mint öt hónap múlva fogja 

előterjeszteni. A rendelkezésre álló erőforrások rendkívül szűkösek, mindazonáltal elvárás az EU-

val szemben, hogy továbbra is költségvetési forrásokat fordítson a növekedés, a 
munkahelyteremtés, valamint az innováció előmozdítására, és a következő évtizedben – a digitális 
forradalom, a globalizáció, az éghajlatváltozás és a migráció kapcsán, valamint a védelem- és a 
biztonságpolitika területén – jelentkező legfontosabb kihívások kezelésére. A Bizottság ezért 
nyilvános konzultációkat indított azoknak az uniós prioritásoknak a témájában, amelyeket a 
többéves pénzügyi keretnek is tükröznie kell majd. 

A polgárok március 8-ig mondhatnak véleményt arról, hogy megítélésük szerint az Unió mely 

területeken teremt leginkább többletértéket, és mely területekre kellene összpontosítania a 
beruházások létrejöttét szolgáló forrásokat annak érdekében, hogy minden egyes befektetett euró 
a lehető legnagyobb hatást érje el. A cél az, hogy a polgárok visszajelzést adjanak a jelenlegi uniós 
szakpolitikák és programok működéséről, valamint arról, hogyan lehetne ezek teljesítményét 
javítani, működésüket egyszerűsíteni, továbbá szinergiákat létrehozni a különböző alapok között. A 
konzultáció eredményét – a tagállamok, a helyi hatóságok és a magánszektorbeli érdekelt felek 
által felvázolt elképzelésekkel és javaslatokkal együtt – a Bizottság figyelembe veszi majd a 

következő többéves pénzügyi keret kialakítását célzó, jelenleg is folyó előkészítő munka során. A 
Bizottság 2018 májusában fogja előterjeszteni a következő uniós költségvetésre vonatkozó 
javaslatát. 

További információk 

 Nyilvános konzultációk 
 A 2020 utáni többéves pénzügyi keretGünther Oettinger költségvetésért felelős uniós biztos 

sajtónyilatkozata 
 Bizottsági vitaanyag az Európai Unió pénzügyeinek jövőjéről  
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