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KULTUR

Europeiska unionens insatser på kulturområdet kompletterar medlemsstaternas kulturpolitik
på flera olika områden. Hit hör exempelvis skyddet av det europeiska kulturarvet, samarbete
mellan kulturinstitutioner i olika länder och främjande av rörlighet bland personer med
kreativa yrken. Kultursektorn berörs också av bestämmelser i fördragen som inte uttryckligen
avser kulturområdet.

RÄTTSLIG GRUND

I Lissabonfördraget har kulturen en viktig ställning: I ingressen till fördraget om Europeiska
unionen (EU-fördraget) framhålls det uttryckligen: ”som har inspirerats av Europas kulturella,
religiösa och humanistiska arv”. Enligt fördraget är ett av EU:s främsta mål att ”respektera
rikedomen hos sin kulturella och språkliga mångfald och sörja för att det europeiska kulturarvet
skyddas och utvecklas” (artikel 3 i EU-fördraget). Enligt artikel 6 och artikel 167 i fördraget om
Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget), är EU:s befogenhet inom kulturområdet att
”vidta åtgärder för att stödja, samordna eller komplettera medlemsstaternas åtgärder”.
Artikel 167 i EUF-fördraget innehåller en närmare beskrivning av EU:s åtgärder på
kulturområdet: EU måste bidra till kulturens utveckling i medlemsstaterna och samtidigt
respektera deras nationella och regionala mångfald samt framhäva det gemensamma kulturarvet.
Unionens insatser bör uppmuntra till samarbete mellan medlemsstaterna samt stödja och
komplettera deras verksamhet när det gäller att öka kunskapen och spridningen av de
europeiska folkens kultur och historia, bevara och skydda kulturarv av europeisk betydelse,
främja såväl icke-kommersiellt kulturutbyte som konstnärligt och litterärt skapande, även inom
den audiovisuella sektorn. Unionen och medlemsstaterna kan också främja samarbete med
tredjeländer och de behöriga internationella organisationerna. Respekt för och främjande av
de europeiska kulturernas mångfald måste beaktas när åtgärder vidtas i enlighet med andra
bestämmelser i fördraget.
Artikel 13 i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna föreskriver följande:
”Konsten och den vetenskapliga forskningen ska vara fria.” I artikel 22 i samma stadga fastställs
kravet att unionen ”ska respektera den kulturella, religiösa och språkliga mångfalden”.

RESULTAT

A. Politisk utveckling
1. Den europeiska kulturagendan
Sedan 2007 har den europeiska kulturagendan varit den strategiska ramen för EU:s åtgärder
i kultursektorn. Den baseras på främjandet av tre strategiska mål: (1) kulturell mångfald och
interkulturell dialog; (2) kultur som en drivkraft för kreativitet och (3) kultur som ett väsentligt
inslag i internationella förbindelser. Agendan är främst inriktad på dialog med kulturella berörda
parter och den öppna samordningsmetoden. I arbetsplanen för kultur 2015–2018 beskrivs
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agendan närmare och fyra prioriteringar fastställs: (1) tillgänglig kultur för alla; (2) kulturarv; (3)
den kulturella och kreativa sektorn: den kreativa ekonomin och innovation, samt 4) främjande
av kulturell mångfald. Prioriteringarna omsätts i praktiken i 20 konkreta åtgärder.
Kommissionens meddelande Mot en EU-strategi för internationella kulturella förbindelser
som presenterades av kommissionen och unionens höga representant för utrikes frågor och
säkerhetspolitik i mitten av 2016 har till syfte att uppmuntra kulturellt samarbete mellan EU
och dess partnerländer och att främja en global ordning baserad på fred, rättsstatsprincipen,
yttrandefrihet, ömsesidig förståelse och respekt för grundläggande värden.
Interkulturell dialog är något som EU ständigt prioriterar. I och med Lissabonfördragets
ikraftträdande har det blivit ännu viktigare. Just på det kulturpolitiska området står initiativ
om exempelvis den romska kulturen, interkulturella städer och dialog med plattformen för ett
interkulturellt Europa i centrum. Den interkulturella dialogen främjas även av EU-politiken på
de områden som rör den audiovisuella sektorn, flerspråkighet, ungdomar, forskning, integration
och yttre förbindelser, för att bara nämna några.
B. Handlingsprogram och sekundärlagstiftning
1. Kreativa Europa – EU:s program Kultur för 2014–2020
Programmet Kreativa Europa (2014–2020) har en budget på 1,46 miljarder euro för
programperioden (9 % högre än förra perioden). Inom ramen för programmet samlas tidigare
unionsprogram: Media-programmen (1991–2013), Programmet Media Mundus (2011–2013)
och programmen Kultur (2000–2013). Det inbegriper även ett sektorsöverskridande delprogram
som består av 1) en finansiell säkerhet, förvaltad av Europeiska investeringsfonden, som
underlättar för mindre operatörer att få tillgång till banklån, och 2) finansiering till stöd för
studier, analyser och bättre datainsamling för att förbättra det faktaunderlag som används vid
politiska beslut.
Inom ramen för delprogrammet Kultur (för delprogrammet Media se faktabladet om
audiovisuell politik) finns det tillgänglig finansiering för 1) transnationella samarbetsprojekt
mellan de organisationer som är verksamma i den kulturella och kreativa sektorn; (2)
europeiska nätverk vars syfte är att ge yrkesverksamma i den kulturella och kreativa
sektorn särskilda kompetenser och erfarenheter, möjligheter till internationellt samarbete
samt nya arbetstillfällen; (3) europeiska plattformar som underlättar rörlighet och synlighet
för upphovsmän och konstnärer, Europaomfattande programplanering av konstnärliga och
kulturella aktiviteter samt publikutveckling och synlighet; (4) litterär översättning av (kataloger
med) verk och främjande av dessa.
2. Europeiska kulturhuvudstäder
Evenemanget Europeiska kulturhuvudstäder är ett av EU:s mest framgångsrika och välkända
kulturella initiativ. Varje år blir två städer, i två olika EU-länder, europeiska kulturhuvudstäder.
Städerna väljs ut av en oberoende expertpanel på basis av ett kulturellt program som måste ha en
stark europeisk dimension, engagera människor på lokal nivå i alla åldrar och bidra till stadens
långsiktiga utveckling. Evenemanget har under årens lopp också blivit ett unikt tillfälle att blåsa
nytt liv i städer, stimulera deras kreativitet och förbättra deras image. Fler än 40 städer har hittills
utsetts till europeiska kulturhuvudstäder. Förfarandet med att välja ut en stad inleds cirka sex
år i förväg, men ordningen i vilken medlemsstaterna får arrangera evenemanget fastställs ännu
tidigare. Förfarandet består av två etapper.
De regler och villkor som gäller fram till och med 2019 för att tilldelas utmärkelsen fastslås i
Europaparlamentets och rådets beslut 1622/2006/EG.
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Reglerna för perioden mellan 2020 och 2033 håller på att ses över. Med beslut 445/2014/
EU utökades möjligheten att delta i evenemanget till kandidatländerna och potentiella
kandidatländer, förutsatt att de deltar i programmet Kreativa Europa före det datum då
ansökningsomgången offentliggörs. Kommissionen föreslog 2016 att evenemanget skulle bli
tillgängligt för Efta- och EES-länder. Det är nu upp till rådet och parlamentet att fatta beslutet
om detta förslag.
3. Europeiska kulturarvsmärket
Europeiska kulturarvsmärket infördes 2005 och var från början tänkt som ett mellanstatligt
initiativ för flera medlemsstater. På begäran av medlemsstaterna föreslog kommissionen 2010
att formellt göra Europeiska kulturarvsmärket till ett EU-initiativ. Märket inrättades genom
beslut 1194/2011/EU. Det övergripande målet är att stärka den interkulturella dialogen och EU-
medborgarnas känsla av tillhörighet till unionen. För att uppnå dessa mål väljs platser ut som
har ett högt symboliskt värde, som har haft betydelse för Europas och Europeiska unionens
historia och kultur, och som har relevans för de demokratiska principerna och de mänskliga
rättigheterna. Hittills har 29 platser utsetts.
4. Europaåret för kulturarv 2018
Den 30 augusti 2016 lade kommissionen fram ett förslag till parlamentet och rådet om att göra
2018 till Europaåret för kulturarv för att tillmötesgå önskemål från både rådet och parlamentet.
Man förhandlar för närvarande om förslaget. Syftet med detta år skulle vara att belysa den
roll som Europas kulturarv spelat när det gäller att skapa en känsla av gemensam historia och
identitet.
5. Olagligt bortförande av kulturella föremål
I och med direktiv 2014/60/EU, en omarbetning av direktiv 93/7/EEG, försöker EU att skydda
sina nationella skatter och kombinera detta skydd med principen om fri rörlighet för varor.
Enligt direktivet ska kulturföremål som olagligen förts bort från medlemsstaternas territorier
återlämnas rent fysiskt.
Det fastställer samarbetsmekanismer och förfaranden för återlämnande mot innehavaren för
att garantera återlämnandet av ett kulturföremål som den 1 januari 1993 eller senare olagligen
förts bort från en medlemsstats territorium till en annan medlemsstats territorium. Det omfattar
alla kulturföremål som identifieras som nationella skatter av konstnärligt, historiskt eller
arkeologiskt värde enligt nationell lagstiftning.
6. Utmärkelser
EU:s kulturpolitik stöder utdelningen av utmärkelser på områden som kulturarv, arkitektur,
litteratur och musik. Målet med EU:s utmärkelser är att framhäva den höga kvaliteten på och
framgången med europeisk verksamhet på dessa områden. Utmärkelserna uppmärksammar
konstnärer, musiker, arkitekter, författare och yrkesverksamma på kulturarvsområdet och deras
arbete. De visar på så sätt upp Europas rika kulturella mångfald och vikten av interkulturell
dialog och gränsöverskridande kulturverksamhet i Europa och övriga världen.

EUROPAPARLAMENTETS ROLL

I egenskap av medlagstiftare håller parlamentet för närvarande på att behandla kommissionens
förslag om att utöka initiativet Europeiska kulturhuvudstäder till Efta- och EES-länderna.
Parlamentet förhandlar också med rådet om kommissionens förslag att göra 2018 till Europaåret
för kulturarv, och ett beslut förväntas under första halvåret 2017. Under den föregående
valperioden utformade parlamentet tillsammans med rådet Europeiska kulturarvsmärket och
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direktivet om återlämnande av kulturföremål som olagligen förts bort från en medlemsstats
territorium.
Parlamentet tog upp frågan om kulturarv i sin resolution av den 8 september 2015 En
integrerad kulturarvsstrategi för Europa[1], och betonade att även om kulturarvets centrala värde
fortfarande är dess kulturella betydelse är det också viktigt för tillväxten och sysselsättningen.
Under åren 2012 och 2013 förhandlade parlamentet med rådet om det huvudsakliga
finansiella stödet till den kulturella och kreativa sektorn, programmet Kreativa Europa. Under
förhandlingarna om den fleråriga budgetramen och även under det årliga budgetförfarandet
kämpar parlamentet alltid för att programmet ska få ökade budgetanslag. I januari 2017 röstade
CULT-utskottet om en genomföranderapport om Kreativa Europa och den förväntas tas upp till
omröstning i plenum under första halvåret 2017.
Parlamentet har i flera resolutioner uttryckt sitt långvariga intresse för den utvecklingspotential
som kulturella och kreativa näringar har[2]. Kulturella och kreativa näringar är inte enbart ett
uttryck för kulturell mångfald, utan sysselsätter också 7,5 % av EU:s arbetskraft och skapar
ett mervärde till BNP på cirka 509 miljarder euro. I sin resolution av den 13 december
2016 om en konsekvent EU-politik för kulturella och kreativa näringar efterlyste parlamentet
ett strategiskt tillvägagångssätt för att frigöra kulturella och kreativa näringars potential[3].
Parlamentet uppmanade kommissionen att anta åtgärder för en konsekvent EU-politik för
kulturella och kreativa näringar som skapar en övergripande, sammanhängande och långsiktig
industripolitisk ram för den kulturella och kreativa sektorn. Flera åtgärder bör antas för att
förbättra arbetsvillkoren i den kulturella och kreativa sektorn, för att inkludera kulturella
och kreativa näringar i ungdomsysselsättningsinitiativet och för att tillhandahålla medel som
underlättar yrkesval, företagande och utbildning inom sektorn.
Parlamentet har också yrkat på en strategisk strategi för kulturens roll i yttre förbindelser. I
sin förberedande åtgärd i 2013 och 2014 års budgetar om kultur i de yttre förbindelserna lyfte
parlamentet fram kulturens stora potential i Europas yttre förbindelser, och underströk att EU
och dess medlemsstater har mycket att vinna på en effektivare kulturell diplomati, och dess
resolution av den 12 maj 2011 om de kulturella aspekterna i EU:s yttre åtgärder[4] gick på samma
linje. Parlamentet utarbetade 2016 en resolution om interkulturell dialog[5]. En första diskussion
om ett betänkande som svar på kommissionens strategi för internationella kulturella förbindelser
hölls vid ett gemensamt sammanträde med AFET- och CULT-utskotten den 9 januari 2017.
Michaela Franke / Mara Mennella
02/2017

[1]P8_TA(2015)0293.
[2]EUT C 377 E, 7.12.2012, s. 142, Antagna texter, P7_TA(2013)0368.
[3]P8_TA(2016)0486.
[4]EUT C 377 E, 7.12.2012, s. 135.
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