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KULTUR

Europeiska unionens verksamhet på kulturområdet kompletterar medlemsstaternas
kulturpolitik på olika områden, såsom bevarandet av Europas kulturarv, samarbetet
mellan de olika ländernas kulturinstitutioner och främjandet av rörlighet bland
arbetstagare med kreativa yrken. Kultursektorn berörs också av bestämmelser i
fördragen som inte uttryckligen avser kulturområdet.

RÄTTSLIG GRUND OCH MÅL

I Lissabonfördraget har kulturen en viktig ställning: I ingressen till fördraget om
Europeiska unionen (EU-fördraget) hänvisas det uttryckligen till att man låter sig
inspireras 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 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-
fördraget) är EU:s befogenheter på 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. EU:s åtgärder bör uppmuntra till samarbete mellan medlemsstaterna och
stödja och komplettera deras insatser för att förbättra kunskaperna om och spridningen
av de europeiska folkens kultur och historia, bevara och skydda kulturarv av europeisk
betydelse, och främja icke-kommersiellt kulturellt utbyte och konstnärligt och litterärt
skapande, även inom den audiovisuella sektorn. EU och medlemsstaterna får också
främja samarbete med länder utanför EU och med internationella organisationer.
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”.
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RESULTAT

A. Politisk utveckling
1. Den europeiska kulturagendan
Den 22 maj 2018 antog kommissionen en ny europeisk kulturagenda som följer på
den som antogs 2007, och som fortsätter att tillhandahålla en strategisk ram för EU:s
insatser i kultursektorn. I den nya agendan föreslås tre strategiska mål med sociala,
ekonomiska och yttre dimensioner: 1) att ta tillvara den inneboende styrkan hos kultur
och kulturell mångfald för att främja social sammanhållning och välfärd; 2) att stödja
kulturbaserad kreativitet i utbildning och innovation, liksom tillväxt och sysselsättning
och 3) att stärka internationella kulturella förbindelser. I agendan fastställs förbättrade
arbetsmetoder med medlemsstaterna, det civila samhället och internationella partner.
Den genomförs med hjälp av arbetsplanen för kultur (2019–2022) som antogs av
rådet den 27 november 2018, och som ändrades den 26 maj 2020. I arbetsplanen
för kultur 2019–2022 fastställs sex prioriteringar: 1) kulturarvets hållbarhet, 2) social
sammanhållning och välfärd, 3) ett ekosystem till stöd för konstnärer, yrkesverksamma
i de kulturella och kreativa sektorerna samt europeiskt innehåll, 4) jämställdhet,
5) internationella kulturella förbindelser och 6) kultur som drivkraft för hållbar utveckling
(prioritering tillagd 2020 efter rådets slutsatser om ändring av arbetsplanen för kultur,
se ovan). Dessa prioriteringar omsätts i praktiken genom 18 särskilda åtgärder.
2. Internationella kulturella förbindelser
Det gemensamma meddelandet Mot en EU-strategi för internationella kulturella
förbindelser, som presenterades av kommissionen och Europeiska utrikestjänsten
i mitten av 2016, har till syfte att uppmuntra kulturellt samarbete mellan EU
och dess partnerländer. Det betonar EU:s åtagande att stimulera internationella
kulturella förbindelser genom stöd och hjälp till länder utanför EU och att främja
medlemsstaternas olika kulturer genom kulturdiplomati.
3. Interkulturell dialog
Interkulturell dialog är något som EU ständigt prioriterar. I och med Lissabonfördragets
ikraftträdande 2009 har denna prioritering blivit ännu viktigare. Några viktiga initiativ på
det kulturpolitiska området är exempelvis den romska kulturen, interkulturella städer
och dialog med plattformen för ett interkulturellt Europa. Andra EU-politikområden
som främjar interkulturell dialog är bland annat de som rör den audiovisuella sektorn,
flerspråkighet, ungdomar, forskning, integration och yttre förbindelser.
B. Finansieringsprogram och stödinitiativ
1. Kreativa Europa
Den 14 december 2020 nådde parlamentet och rådet en politisk överenskommelse
som ger programmet Kreativa Europa (2021–2027) 2,2 miljarder euro i finansiering.
Detta motsvarar en ökning med 36 % (1,46 miljarder euro) jämfört med budgeten för
2014–2020, och överstiger de 1,85 miljarder euro som kommissionen ursprungligen
föreslog. Rådet antog sin ståndpunkt vid första behandlingen den 13 april 2021 och
texten antogs av parlamentet i plenum i en andra behandling den 19 maj 2021. Det
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nya programmet trädde formellt i kraft efter det att det hade offentliggjorts i Europeiska
unionens officiella tidning den 28 maj 2021. För att säkerställa en smidig övergång
från den föregående programperioden fanns det dock bestämmelser om retroaktivitet
i förordningen som säkerställde att det nya programmet Kreativa Europa faktiskt hade
trätt i kraft redan den 1 januari 2021.
Överenskommelsen fokuserar särskilt på tre områden: 1) att stärka musiksektorn,
särskilt modern musik och livemusik, som kommer att täckas av de medel för
”Kultur” som stöder initiativ såsom plattformar för nya konstnärer och distributionsnät;
2) att prioritera kvinnliga talanger och stödja kvinnors konstnärliga karriärer
och yrkeskarriärer samt främja jämställdhet som ett av programmets viktigaste
värden; 3) att främja inkludering genom att göra det lättare för personer med
funktionsnedsättning och för socialt marginaliserade grupper att delta i programmet
och förenkla ansökningsförfarandet.
Det första programmet Kreativa Europa (2014–2020) samlade flera tidigare EU-
program under sitt paraply: Media-programmen (1991–2013), programmet Media
Mundus (2011–2013) och programmen Kultur (2000–2013). Inom ramen för
delprogrammet Kultur gjordes finansiering tillgänglig för 1) transnationellt samarbete
inom de kulturella och kreativa sektorerna; 2) europeiska nätverk som ger
yrkesverksamma i den kulturella och kreativa sektorn särskilda färdigheter och
erfarenheter som ska ge dem tillgång till internationellt samarbete samt nya
arbetstillfällen; 3) europeiska plattformar som underlättar rörlighet och synlighet för
upphovsmän och konstnärer samt 4) litterär översättning av verk och främjande av
dessa.
2. Europeiska kulturhuvudstäder
Evenemanget Europeiska kulturhuvudstäder är ett av EU:s mest kända och
framgångsrika kulturinitiativ. Varje år utses två städer i två olika EU-länder till
Europeiska kulturhuvudstäder. På grund av covid-19 gjordes ett undantag och 2020 års
huvudstäder fick fortsätta att vara kulturhuvudstäder fram till april 2021.
Städerna väljs ut av en oberoende expertpanel på basis av ett kulturellt program som
måste ha en stark europeisk dimension, engagera människor i alla åldrar på lokal nivå
och bidra till stadens långsiktiga utveckling. Initiativet har under årens lopp blivit ett
unikt tillfälle att blåsa nytt liv i städer, stimulera deras kreativitet och förbättra deras
image. Hittills har mer än 50 städer blivit utnämnda till europeiska kulturhuvudstäder.
Förfarandet med att välja ut en stad inleds cirka sex år i förväg, men den ordning enligt
vilken medlemsstaterna har rätt att stå värd för evenemanget fastställs ännu tidigare.
De regler och villkor som gäller fram till och med 2033 för att tilldelas utmärkelsen
fastslås i beslut 445/2014/EU. Detta beslut gav kandidatländer och potentiella
kandidatländer möjlighet att delta i initiativet, förutsatt att de redan medverkar i
programmet Kreativa Europa. Detta beslut ändrades återigen 2017 genom ett beslut
om att öppna upp initiativet för länderna i Europeiska frihandelssammanslutningen
(Efta) och Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) (beslut (EU)2017/1545).
Den senaste anpassningen av beslutet gjordes 2020 för att spegla de förändrade
omständigheterna till följd av covid-19-pandemin (beslut (EU)2020/2229).
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3. Det europeiska kulturarvsmärket och Europaåret för kulturarv 2018
Europeiska kulturarvsmärket började som ett mellanstatligt initiativ 2005 och flera
medlemsstater deltog. På deras begäran föreslog kommissionen 2010 att det
europeiska kulturarvsmärket skulle bli ett formellt EU-initiativ. Märket inrättades 2011
genom beslut 1194/2011/EU. Det övergripande målet är att stärka interkulturell dialog
och människors känsla av tillhörighet till EU. Det europeiska kulturarvsmärket ges
till platser som har ett högt symbolvärde, som har haft betydelse för Europas och
EU:s historia och kultur, och som har relevans för de demokratiska principerna
och de mänskliga rättigheterna. Sedan 2013 har 48 kulturarvsplatser tilldelats
kulturarvsmärket.
Den 30 augusti 2016 lade kommissionen fram ett förslag till parlamentet och rådet om
att utse 2018 till Europaåret för kulturarv för att tillmötesgå tidigare önskemål från båda
institutionerna. Förslaget antogs under första hälften av 2017. Syftet med initiativet
Europaåret för kulturarv var att belysa den roll som Europas kulturarv spelar när det
gäller att skapa en känsla av gemensam historia och identitet. Det fick 8 miljoner euro
i finansiering för perioden 1 januari 2017–31 december 2018.
4. Olagligt bortförande av kulturella föremål
Med direktiv 2014/60/EU, en omarbetning av direktiv 93/7/EEG, försöker EU att slå
vakt om nationella kulturarv och kombinera detta skydd med principen om fri rörlighet
för varor. Enligt direktivet ska kulturföremål som efter januari 1993 olagligen har
förts bort från en medlemsstats territorium återlämnas rent fysiskt och det fastställer
samarbetsmekanismer och förfaranden för att säkerställa återlämnande av föremål
som olagligen förts bort. Direktivet omfattar alla kulturföremål som identifieras som
nationella skatter av konstnärligt, historiskt eller arkeologiskt värde enligt nationell
lagstiftning.
5. Utmärkelser
EU:s kulturpolitik stöder olika utmärkelser på områdena kulturarv, arkitektur, litteratur
och musik. Syftet med dessa priser är att lyfta fram den höga kvaliteten på och
framgången med europeisk verksamhet på dessa områden och belysa det arbete som
konstnärer, musiker, arkitekter, författare och yrkesverksamma inom kulturarvsområdet
gör. De fungerar också som ett skyltfönster för Europas rika kulturella mångfald och för
betydelsen av interkulturell dialog och gränsöverskridande kulturverksamhet i Europa
och övriga världen.
6. Ett nytt europeiskt Bauhaus
Initiativet Ett nytt europeiskt Bauhaus presenterades av kommissionens ordförande
Ursula von der Leyen och lanserades officiellt den 18 januari 2021. Det beskrivs som en
”tanke- och handlingssmedja” och ”ett labb, en accelerator och ett nätverk för design”.
Det är ett kreativt och tvärvetenskapligt projekt som erbjuder en mötesplats och ett
utrymme för att utveckla framtida sätt att leva på, i vägskälet mellan konst, kultur,
vetenskap och teknik.
Dess främsta mål är att främja boendemiljöer som ligger i linje med den europeiska
gröna given genom att stödja 1) inkluderande, tillgängliga platser som främjar dialog
mellan olika kulturer, discipliner, kön och åldrar och 2) hållbara lösningar som
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respekterar planetens ekosystem. Ett nytt europeiskt Bauhaus kommer att delas upp
i tre faser: design, genomförande och spridning. Dessa faser kommer delvis att pågå
parallellt i en stor medskapandeprocess. Initiativet kommer också att utveckla en ram
med finansieringskällor för att anpassa sig till den fleråriga budgetramen.
Den 15 september 2021 offentliggjorde kommissionen ett meddelande om Ett
nytt europeiskt Bauhaus, där ramen, grundprinciperna, nyckelåtgärderna och
finansieringsmöjligheterna ingår.

EUROPAPARLAMENTETS ROLL

Parlamentet har i flera resolutioner[1] uttryckt sitt långvariga intresse för den potential
som kulturella och kreativa sektorer har, och för möjligheten att utveckla dem. Dessa
sektorer är inte enbart ett uttryck för EU:s kulturella mångfald, utan de sysselsätter
också 7,5 % av dess arbetskraft och skapar ett mervärde till BNP på cirka 509 miljarder
euro.
I sin resolution om en konsekvent EU-politik för kulturella och kreativa näringar från
2016 efterlyste parlamentet ett strategiskt tillvägagångssätt för att frigöra kulturella
och kreativa näringars potential och uppmanade kommissionen att utveckla en
övergripande och långsiktig industripolitisk ram för dem. Parlamentet efterlyste
åtgärder för att förbättra arbetsvillkoren i dessa sektorer, exempelvis genom att
inkludera dem i sysselsättningsinitiativet för unga och tillhandahålla medel som gör det
lättare att satsa på ett yrke, ett företag och en utbildning.
Parlamentet har också förordat ett strategiskt tillvägagångssätt för kulturens roll i yttre
förbindelser. I sin förberedande åtgärd i 2013 och 2014 års budgetar om kultur i
EU:s yttre förbindelser lyfte parlamentet fram kulturens stora potential i EU:s yttre
förbindelser. Parlamentet erkänner kulturen som en stark länk mellan folk och anser
att kultur bör vara ett centralt inslag i EU:s politiska dialog med tredjeländer, eftersom
det kan stärka det civila samhället, förhindra konflikter, och främja EU:s värden.
Parlamentet utfärdade 2016 en resolution om interkulturell dialog. Som svar på
kommissionens och utrikestjänstens gemensamma meddelande Mot en EU-strategi för
internationella kulturella förbindelser, antog parlamentet en resolution som utarbetades
gemensamt av utskottet för utrikesfrågor (AFET) och utskottet för kultur och utbildning
(CULT), i juli 2017. I resolutionen föreslogs flera initiativ, som är indelade i följande
fyra delar: mål; styrning och verktyg; en modell med direkta personkontakter, och
EU:s globala strategi. Ledamöterna rekommenderade att en effektiv EU-strategi för
internationella kulturförbindelser skulle utvecklas och att en särskild post i EU:s budget
skulle skapas för detta, och att ett EU-program för internationell rörlighet skulle lanseras
och ett program för kulturviseringar skapas.
I egenskap av medlagstiftare antog parlamentet kommissionens förslag om att utöka
initiativet Europeiska kulturhuvudstäder till Efta- och EES-länderna, och att utse 2018
till Europaåret för kulturarv. Under den föregående valperioden utformade parlamentet
Europeiska kulturarvsmärket och direktivet om återlämnande av kulturföremål.
Parlamentet tog upp frågan om kulturarv i sin resolution från 2015 om en integrerad
kulturarvsstrategi för Europa, och betonade den roll som kulturarvet spelar för

[1]EUT C 377 E, 7.12.2012, s. 142. EUT C 316, 22.9.2017, s. 88.
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tillväxten och sysselsättningen. Den 20 januari 2021 antog parlamentet en resolution
om uppnående av långvariga politiska effekter för Europaåret för kulturarv, på
grundval av ett initiativbetänkande från CULT-utskottet (2019/2194 (INI)). I betänkandet
uppmanades kommissionen och medlemsstaterna att intensifiera sina insatser för att
skydda och främja språklig mångfald i den digitala tidsåldern, inkludera kulturarvet
för minoriteter i Europa i alla diskussioner om det europeiska kulturarvet och stödja
traditionella europeiska och alleuropeiska kulturevenemang.
I förhandlingarna om den fleråriga budgetramen för 2014–2020 och för 2021–
2027 och även under de årliga budgetförfarandena, kämpade parlamentet hela
tiden för ökade budgetanslag för de kulturella och kreativa sektorerna, särskilt för
programmet Kreativa Europa. I sitt förslag till yttrande om kommissionens förslag
till en ny flerårig budgetram för 2021–2027, som man röstade om i oktober 2018,
efterlyste CULT-utskottet en fördubbling av resurserna för det nya programmet
Kreativa Europa (2021–2027). Den 14 december 2020 nåddes en överenskommelse
som gav programmet 2,2 miljarder euro i finansiering, vilket innebar en ökning av
programmets nuvarande budget med 36 %. Vad gäller de ändringar till kommissionens
förslag om programmet Kreativa Europa 2021–2027 som röstades igenom i plenum
i mars 2019, föreslog parlamentet att medlen skulle fördelas procentuellt till olika
programområden snarare än i fasta belopp, vilket skulle garantera ett särskilt anslag
för samarbetsprojekt i kultursektorn. Dessutom föreslog ledamöterna ändringar för att
bättre stödja den kreativa marknadens konkurrenskraft, främja ökad delaktighet och
förmedla kulturens betydelse för europeiska medborgares och samhällens utveckling.
Överenskommelsen mellan parlamentet och rådet godkändes vid CULT-utskottets
sammanträde den 11 januari 2021. Den 10 maj 2021 röstade CULT-utskottet för att
rekommendera ett godkännande av texten, som formellt antogs i plenum den 19 maj
2021.
Parlamentet har vid flera tillfällen betonat hur covid-19-pandemin fortsätter att påverka
kultursektorn negativt. Parlamentsledamöterna har efterlyst lämpligt och målinriktat
ekonomiskt stöd för att mildra krisen i den kulturella och kreativa sektorn och hjälpa
de anställda inom denna sektor. Denna punkt togs upp under plenardebatten före
slutomröstningen om programmet Kreativa Europa 2021–2027 i maj 2021 (se debatten
här). I ett initiativbetänkande om situationen för kulturarbetare och den kulturella
återhämtningen i EU, som man röstade om i CULT-utskottet i september 2021, och i
en motsvarande resolution som antogs i kammaren den 20 oktober 2021, efterlyste
ledamöterna dessutom ”en europeisk yrkesstatus för konstnärer”. Detta skulle ange en
gemensam ram för arbetsvillkor och miniminormer för konstnärer och kulturarbetare i
alla EU-länder.
Den 8 mars 2022 antog parlamentet en resolution om den roll som kultur, utbildning,
medier och idrott spelar i kampen mot rasism, på grundval av ett initiativbetänkande
från CULT-utskottet (2021/2057 (INI)). I betänkandet uppmanades EU-länderna
att vidta åtgärder för att komma åt de strukturella orsakerna till rasism och
diskriminering i EU. Medlemsstaterna uppmanades också att enas om det förslag till
antidiskrimineringsdirektiv som har blockerats i rådet sedan 2008.
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