EUROPOS TARYBA
MINISTRŲ KOMITETAS
Ministrų Komiteto rezoliucija CM/Res(2010)53, kuria sudaromas išplėstas dalinis susitarimas
dėl Kultūros kelių
(priėmė Ministrų Komitetas 2010 m. gruodžio 8 d. 1101-ajame ministrų pavaduotojų susitikime)
Austrijos, Azerbaidžano, Bulgarijos, Kipro, Prancūzijos, Graikijos, Italijos, Liuksemburgo,
Juodkalnijos, Portugalijos, Rusijos Federacijos, Slovėnijos ir Ispanijos atstovai Ministrų Komitete,
atsižvelgdami į Europos Tarybos Kultūros kelių programos, kuriai pamatus padėjo Ministrų
Komiteto rezoliucija CM/Res (2007)12 dėl Europos Tarybos Kultūros kelių, kuri tapo ypač svarbia
priemone, padedančia geriau suprasti svarbiausią europinės tapatybės formavimo pagrindą – bendrą
Europos paveldą, ir kuri tapo gyvenimo kokybės gerinimo priemone ir socialinės, ekonominės bei
kultūrinės plėtros šaltiniu, sėkmę;
pabrėždami Kultūros kelių, kurie, nusitęsdami už Europos ribų, akivaizdžiai iliustruoja bendromis
vertybėmis grindžiamą europinės kultūros pliuralizmą bei įvairovę ir kurie suteikia galimybes
plėtoti kultūrų dialogą bei tarpusavio supratimą, svarbą;
su pasitenkinimu pažymėdami, kad 29 kultūros keliai buvo pripažinti Europos Tarybos Kultūros
keliais, o tinklų, patvirtintų įgyvendinti tuos kelius, veikla nenutrūkstamai plėtojama tiek Europoje,
tiek ir už jos ribų. Atkreipdami dėmesį, kad vykdydami savo veiklą, Kultūros keliai dabar kasmet
surengia šimtus kultūros renginių, švietimo mainų ir vizitų, kuriuose dalyvauja tūkstančiai žmonių,
šimtai organizacijų ir vietinių bendruomenių;
pripažindami, jog siekiant užtikrinti, kad esami Kultūros keliai ir daugybė kitų kuriamų priemonių
aprėptų kaip galima daugiau vietovių ir turėtų patį didžiausią poveikį, reikia didesnės profesionalios
paramos ir pagalbos;
pabrėždami ypatingą Liuksemburge veikiančio Europos kultūros kelių instituto indėlį renkant ir
skleidžiant informaciją bei sprendžiant didesnio techninės pagalbos, kurios prireikia nustatant
Kultūros kelius, poreikio klausimus ir kartu dėkodami Liuksemburgo Vyriausybei už jos ilgametę
nuolatinę ir dosnią pagalbą Institutui;
atkreipdami dėmesį į deklaruojamą Liuksemburgo Vyriausybės ketinimą naujos dvišalės sutarties
su Europos Taryba pagrindu ir toliau kasmet savanoriškai finansuoti Europos kultūros kelių
instituto veiklos išlaidas, kad jis galėtų įgyvendinti IDS jam numatytus uždavinius;
su pasitenkinimu atkreipdami dėmesį į tvirtą Europos Tarybos ir Europos Sąjungos partnerystę
Kultūros kelių ir kultūrinio turizmo srityje bei remdami nenutrūkstamą šios partnerystės stiprinimą
ateityje;
pripažindami, kad Kultūros keliai vaidina ypač svarbų vaidmenį bendradarbiaujant su užsienio
šalimis kultūros srityje bei plėtojant darnų kultūrinį turizmą, kuriamą vietinių žinių, įgūdžių ir
paveldo pagrindu, taip pat populiarinant Europą kartu su mažiau žinomais jos regionais kaip vietą,
kurioje galima patirti unikalių kultūrinių įspūdžių;
suvokdami, jog būtina suteikti pakankamo pajėgumo praktinę veiklos vykdymo priemonę, kuri
padėtų plėtoti ir populiarinti esamus ir naujus Kultūros kelius;

atsižvelgdami į 2010 m. gruodžio 8 d. sprendimą (CM/Del/Dec(2010)1101/7.2 ab), kuriuo Ministrų
Komitetas leido pageidaujančioms valstybėms narėms šio tikslo siekti Europos Taryboje pasirašant
išlėstą dalinį susitarimą;
atsižvelgdami į Ministrų Komiteto rezoliuciją CM/Res(2010)52 dėl Kultūros kelio pripažinimo
Europos Tarybos Kultūros keliu taisyklių;
atsižvelgdami į 1993 m. gegužės 14 d. Ministrų Komiteto 92-oje sesijoje priimtą privalomą
rezoliuciją Nr. (93)28 dėl dalinių ir išplėstų susitarimų;
atsižvelgdami į 1996 m. spalio 17 d. 575-ajame ministrų pavaduotojų posėdyje priimtą Ministrų
Komiteto Rezoliuciją Res(96)36, nustatančią Europos Tarybos dalinių ir išplėstų susitarimų
kriterijus, su pakeitimais, padarytais 2010 m. gegužės 5 d. 1084-ajame ministrų pavaduotojų
posėdyje priimta Ministrų Komiteto rezoliucija CM/Res (2010)2,
priima tokią rezoliuciją:
1. sudaryti išplėstą dalinį susitarimą (toliau tekste – IDS) dėl Kultūros kelių, kurio pagrindu
vykdoma veikla bus koordinuojama vadovaujantis prie šios rezoliucijos pridedamu statutu.
2. Su IDS vykdymu susiję darbuotojai bus įtraukti į Europos Sekretoriato Tarybą.
3. Savo veiklą Europos kultūros kelių institutas vykdys finansuojamas Liuksemburgo Vyriausybės
bei globojamas IDS, o pastarojo veiklos programą padės vykdyti vadovaudamasis Europos Tarybos
Generalinio sekretoriaus ir Liuksemburgo valdžios sutartimi bei Europos kultūros kelių instituto
prezidento ir IDS vykdančiojo sekretoriaus sutartimi dėl einamosios veiklos.
4. IDS sudaromas pirminiam trejų metų laikotarpiui kaip bandomasis projektas. Pasibaigus šiam
laikotarpiui, Ministrų Komitetui pateikiama ataskaita apie projekto laimėjimus ir jo ypatingą indėlį.
Vadovaudamasis šia ataskaita, Ministrų Komitetas peržiūrės IDS suteiktus įpareigojimus ir priims
sprendimą dėl jo ateities.
Rezoliucijos CM/Res(2010)53 priedas

Išplėsto dalinio susitarimo dėl Kultūros kelių statutas
1 straipsnis. Tikslai ir uždaviniai
1.1. Tikslai
Skleisdamas žinias ir supratimą apie bendrą Europos paveldą ir plėtodamas kultūrinius ryšius bei
dialogą tiek Europoje, tiek ir su kitomis šalimis bei regionais, išplėstas dalinis susitarimas (toliau
tekste – IDS) padeda populiarinti europinę tapatybę ir ES pilietybę. IDS siekiama suformuoti
bendrą kultūrinę erdvę, tam tikslui kuriant Kultūros kelius, kurie skatintų daugiau sužinoti apie
paveldą, puoselėtų švietimą, bendradarbiavimą tinkluose, kokybę ir darnų užsienio turizmą bei kitą
susijusią veiklą.
IDS padeda stiprinti Kultūros kelių potencialą kultūrinio bendravimo, darnaus teritorijų plėtojimo ir
socialinės sanglaudos srityje, ypač didelį dėmesį skirdamas toms temoms, kurios simboliškai
svarbios Europos vienybei, istorijai, kultūrai bei vertybėms ir kurios suteikia galimybę atrasti
mažiau žinomas vietas. Įtraukdamas paprastų žmonių tinklus ir draugijas, vietos ir regionų valdžios
įstaigas, universitetus ir profesiniu pagrindu veikiančias organizacijas, IDS stiprina kultūrinių mainų
ir turizmo demokratinę dimensiją. Populiarindamas teminius ir alternatyvius turistinius maršrutus
bei kultūrinius projektus, IDS prisideda prie įvairių rūšių paveldo išsaugojimo.

Siekdamas sudaryti galimybes, kad visame pasaulyje Europa būtų dar geriau žinoma kaip unikalios
vertės ir kokybės turistinė vieta, IDS visais aspektais padeda plėtoti ir populiarinti Kultūros kelių
koncepciją.
Apibrėžimai
Kultūros kelias – tai kultūros, švietimo paveldo ir turistinio bendradarbiavimo projektas, kuriuo
siekiama sukurti ir populiarinti atskirą ar kelis maršrutus, kurie būtų grindžiami istoriniu keliu,
kultūros koncepcija, pasaulinės svarbos asmenybe ar reiškiniu ir kurie būtų reikšmingi puoselėjant
supratimą ir pagarbą bendroms europinėms vertybėms.
Kultūros kelio operatorius – tai teisėtai vienoje ar keliose Europos Tarybos valstybėse narėse
įregistruota organizacija ar organizacijų grupė arba viešoji įstaiga, kuriai tenka teisinė, finansinė ir
moralinė atsakomybė už Kultūros kelio valdymą bei funkcionavimą ir kuri tą kelią reprezentuoja
Europos Taryboje.
Kultūros kelias, pripažintas Europos Tarybos Kultūros keliu – tai Kultūros kelias, kuris buvo
pripažintas kaip atitinkantis Ministrų Komiteto rezoliucijoje CM/Res (2010)52 dėl Kultūros kelio
pripažinimo Europos Tarybos Kultūros keliu taisyklėse nurodytus kriterijus.
1.2. Uždaviniai
Politikos formavimas ir standartų nustatymas
Atkreipdamas ypatingą dėmesį į Europos kultūros kelių instituto sukauptą patirtį, IDS teikia
konsultacijas ir specialistų pagalbą kuriant, įgyvendinant, vertinant ir populiarinant Kultūros kelius.
IDS veikla aprėpia šias kompetencijos sritis:
§

projekto tinklų ir organizacijų steigimas
bendradarbiavimo sutarčių plėtojimas;

bei

jų

funkcionavimo

užtikrinimas,

§

istorinių kelių prielaidų tyrimai, Kultūros kelių kultūrinio ir švietėjiško turinio bei veiklos
plėtojimas;

§

Kultūros keliais grindžiamo darnios turistinės kelionės pasiūlymo parengimas, tuo
prisidedant prie regionų ekonominės gerovės;

§

finansavimo ir populiarinimo strategijų parengimas bei įgyvendinimas;

§

Kultūros kelių operatorių mokymas ir jų kompetencijos formavimas, ypač Europos Tarybos
nustatytų bei kitų tarptautinių paveldo ir kultūros standartų bei turizmo profesinės praktikos
standartų srityje;

§

populiarinimas, matomumas ir visi kiti aspektai, užtikrinantys, kad laikomasi Europos
Tarybos standartų.

IDS remia Kultūros kelių operatorių ir kitų kultūrinio turizmo srities partnerių bendradarbiavimą bei
mainus, ypač:
§

kuriant bendrą Kultūros kelių, kaip turizmo produktų, viziją ir strategiją;

§

steigiant partnerystes, kurių dėka atsirastų daugiau kultūrinio turizmo Europoje šaltinių;

§

nustatant ir skleidžiant gerą praktiką.

Atsiliepdamas į šiuolaikinėms visuomenėms kylančius išbandymus ir jų susirūpinimą, IDS padeda
kurti naujas įvadines programas ir standartus.
IDS kuria papildomas metodikas, kurių prireikia užsienio kultūriniam turizmui skatinti.

Pripažindama, kad Kultūros kelias atitinka Europos Tarybos Kultūros kelio reikalavimus, IDS
vadovaujasi Ministrų Komiteto rezoliucija CM/Res(2010)52 dėl Kultūros kelio pripažinimo
Europos Tarybos Kultūros keliu taisyklių.
1.3. Veiklos programa
IDS įgyvendina valdybos sprendimu priimtą veiklos programą.
2 straipsnis. Prisijungimas ir narystė
2.1. Bet kuri Europos Tarybos valstybė narė arba Europos kultūros konvenciją pasirašiusi šalis gali
prisijungti prie IDS, apie tai nusiųsdama pranešimą Europos Tarybos Generaliniam sekretoriui.
2.2. Ministrų Komitetas, kurį sudaro tik IDS valstybių narių atstovai, pasitaręs su IDS šalimis,
kurios nėra Europos Tarybos narės, Europos Tarybos Statuto 20 straipsnyje nustatyta dauguma gali
pakviesti bet kurią valstybę, kuri nėra Europos Tarybos narė, prisijungti prie IDS. Gavusi tokį
kvietimą, apie savo ketinimą tapti IDS nare ne valstybė narė praneša Generaliniam sekretoriui.
2.3. Europos Sąjungos valstybės narės kviečiamos prisijungti prie IDS.
2.4. Prie IDS neprisijungusios Europos Tarybos valstybės narės ir kitos Europos kultūros
konvenciją pasirašiusios šalys gali paprašyti ne ilgesniam kaip dvejų metų laikotarpiui suteikti joms
IDS stebėtojo statusą. Sprendimus dėl stebėtojų statuso suteikimo ir jų galimų finansinių įnašų
priima IDS valdyba.
2.5. Parlamentinė Asamblėja, Europos Tarybos vietos ir regionų valdžių kongresas bei INGO
(tarptautinių nevyriausybinių organizacijų) konferencija IDS darbe gali dalyvauti pagal šio statuto
3.4 punkte nustatytą tvarką.
3 straipsnis. Valdyba
3.1. Kiekviena IDS šalis į valdybą paskirią po vieną savo atstovą. Be to, į valdybos sudėtį įeina du
Europos Sąjungos atstovai, iš kurių vienas atstovauja Europos Komisijai ir vienas – Europos
Parlamentui.
3.2. Iš savo narių valdyba išrenka biurą, kurį sudaro pirmininkas, vienas vicepirmininkas ir trys
nariai. Biuras renkamas dvejų metų laikotarpiui, o jo kadencija gali būti pratęsiama tik vieną kartą.
3.3. Valdyba:
§

atsako už bendrą IDS paskirtų užduočių įgyvendinimą;

§

vadovaudamasi Ministrų Komiteto rezoliucija CM/Res(2010)52 dėl Kultūros kelio
pripažinimo Europos Tarybos Kultūros keliu taisyklių, Kultūros kelią pripažįsta Europos
Tarybos Kultūros keliu;

§

priima metinį IDS veiklos programos projektą ir, vadovaudamasi Europos Tarybos
Finansinėmis taisyklėmis, prieš perduodama jį šio statuto 5.2 punkte nurodytam organui,
pateikia jį Europos Tarybos Generaliniam sekretoriui, kuris yra atsakingas už metinio
biudžeto projekto parengimą;

§

priima sprendimus dėl projektų, atitinkančių Europos Tarybos politinius prioritetus;

§

siekdama užtikrinti savo veiksmų ir IDS veiklos programos darną, prižiūri ryšius su
Europos kultūros kelių institutu;

§

stebi, kaip įgyvendinama veiklos programa;

§

priima metinės veiklos ataskaitą ir perduoda ją Ministrų Komitetui.

3.4. Valdyba renkasi kartą per metus. Atsižvelgdama į darbotvarkės klausimus, į savo posėdį ji gali
pakviesti svarbių Europos Tarybos institucijų atstovus, kurie posėdyje balsavimo teisės neturi.
3.5. Operatyvines užduotis valdyba gali pavesti vykdyti savo biurui. Biuro posėdžius kviečia
valdybos pirmininkas ne rečiau kaip kartą per metus.
3.6. Savo sprendimus valdyba priima dviem trečdaliais visų balsų. Kiekvienas narys turi vieną
balsą. Sprendimai procedūriniais klausimais priimami paprasta balsų dauguma. Visais kitais
klausimais valdyba nustato savas tvarkas ir bet kokias kitas savo veiklos įgyvendinimo priemones.
3.7. Siekdama atleisti Generalinį sekretorių nuo pareigos atitinkamais finansiniais metais vadovauti
IDS, Finansinėse taisyklėse nustatyta tvarka valdyba perduoda Ministrų Komitetui patvirtintas arba
su pastabomis pateikiamas metines ataskaitas bei nepriklausomo auditoriaus ataskaitą.
4 straipsnis. Kultūros kelių patariamasis forumas
4.1. Kultūros kelių operatorių, tinklų, tarptautinio paveldo ir turizmo organizacijų bei praktinių
programų, vietos ir regionų valdžios įstaigų, pilietinės visuomenės organizacijų, Prekybos rūmų,
fondų ir kitų organizacijų donorių, turizmo srities profesinių organizacijų, paveldo ir kultūros arba
kitų atitinkamų institucijų atstovų susitikimas vyksta kartą per metus ir yra rengiamas kaip Kultūros
kelių patariamasis forumas.
4.2. Forume dalyvaujama pagal kvietimą arba pagal IDS sekretoriato patvirtintą registraciją.
4.3. Forumas aptaria su Kultūros keliais susijusias tendencijas ir sunkumus. Forumas yra ta
platforma, kurioje keičiamasi patirtimi, apžvelgiama pažanga, padaryta įgyvendinant Kultūros
kelius, kurioje svarstomi naujos profesinės praktikos klausimai, pradedamos naujos iniciatyvos ir
plėtojamos esamos partnerystės.
5 straipsnis. Biudžetas
5.1. IDS finansuojamas iš šių šaltinių:
§ metinių kiekvienos prie IDS prisijungusios narės įnašų ir, jei taikoma, šio statuto 2.4
punkte numatytų stebėtojų įnašų;
§ visų kitų mokėjimų, aukų ar palikimų testamentu, kurie į IDS biudžetą patenka šio statuto
5.4 punkte nustatyta tvarka.
IDS gali gauti finansavimą ir iš Europos Sąjungos.
5.2. IDS biudžetą ir konkrečių įnašų dydžius kasmet nustato į Ministrų Komitetą įeinančių ir prie
IDS prisijungusių valstybių narių atstovų bei kitų IDS narių, kurioms suteikiama balsavimo teisė,
atstovų organas.
5.3. Su veiklos programos įgyvendinimu susijusios išlaidos ir bendrosios sekretoriato išlaidos
apmokamos iš dalinio susitarimo biudžeto, į kurį įnašus moka IDS narės ir, jei taikoma, stebėtojai.
IDS buveinės išlaikymo išlaidos bei susijusios personalo ir Europos kultūros kelių instituto išlaidos
IDS ataskaitose rodomos atskiroje informacinėje eilutėje.
5.4. Valdybos leidimu IDS gali priimti savanoriškus ir kitokius įnašus, susijusius su pagal
susitarimą vykdomais darbais. Leidimą būtina gauti prieš priimant tokius įnašus. Minėti įnašai
mokami į atskirą sąskaitą, kuri atidaroma Europos Tarybos Finansinių taisyklių 4.2 punkte nustatyta

tvarka. Valdyba prižiūri, kaip naudojami tokie įnašai, ir skiria juos nustatytiems tikslams bei
uždaviniams įgyvendinti, jei tik jie atitinka statute numatytus tikslus.
5.5. IDS turtas įgyjamas ir disponuojamas Europos Tarybos vardu. Tokiam turtui taikomos
lengvatos ir jis atleidžiamas nuo pagal galiojančius susitarimus Tarybos turtui taikomų mokesčių.
5.6. Asmenų, dalyvaujančių Kultūros kelių patariamojo forumo darbe, kelionės ir pragyvenimo
išlaidas sumoka patys dalyviai, nebent atsižvelgdama į IDS veiklos biudžete nustatytas ypatingos
paskirties išlaidas, valdyba nuspręstų kitaip.
5.8. Priimant ir kontroliuojant IDS biudžetą, Europos Tarybos Finansinės taisyklės taikomos
mutatis mutandis.
6 straipsnis. Sekretoriatas
6.1. IDS sekretoriatą, kuriam vadovauja vykdantysis sekretorius, skiria Europos Tarybos
Generalinis sekretorius.
6.2. Dirbdamas su programa susijusiose srityse, vykdantysis sekretorius gali pasitelkti kitas įstaigas
ir nepriklausomus ekspertus.
6.3. Liuksemburgo Vyriausybei maloniai sutikus, IDS buveinė yra Liuksemburge, Europos kultūros
kelių instituto patalpose.
7 straipsnis. Pakeitimai
Šio statuto pakeitimus gali priimti Ministrų Komitetas, kurį sudaro tik IDS valstybių narių atstovai,
ir pasitaręs su IDS šalimis, kurios nėra Europos Tarybos narės. Tokie pakeitimai priimami Europos
Tarybos Statuto 20.d straipsnyje nustatyta balsų dauguma.
8 straipsnis. Pasitraukimas
8.1. Bet kuri narė gali pasitraukti iš IDS, apie tai nusiųsdama pareiškimą Europos Tarybos
Generaliniam sekretoriui.
8.2. Generalinis sekretorius patvirtina, kad gavo tokį pareiškimą, ir apie tai praneša IDS narėms.
8.2. Analogiškai, kaip ir numatyta Europos Tarybos Statuto 7 straipsnyje, pasitraukimas įsigalioja:
§ tų finansinių metų, kuriais buvo pranešta apie tokį pasitraukimą, pabaigoje, jei toks
pareiškimas pateikiamas per pirmuosius devynis tų finansinių metų mėnesius;
§ kitų finansinių metų pabaigoje, jei pranešimas apie pasitraukimą pateikiamas per
paskutiniuosius einamųjų finansinių metų mėnesius.
8.4. Vadovaudamasi Europos Tarybos Finansinių taisyklių 18 straipsniu, valdyba išnagrinėja IDS
narės pasitraukimo finansines pasekmes ir imasi atitinkamų priemonių.
8.5. Generalinis sekretorius nedelsdamas praneša tokiai narei apie jos pasitraukimo pasekmes.

