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.
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