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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING

om opnåelse af en reel politisk virkning af det europæiske år for kulturarv
(2019/2194(INI))

Europa-Parlamentet,

– der henviser til præamblen til traktaten om Den Europæiske Union (TEU), hvori det 
hedder, at underskriverne "har ladet sig inspirere af Europas kulturelle, religiøse og 
humanistiske arv" og "ønsker at styrke solidariteten mellem deres folk, samtidig med at 
de respekterer disses historie, kultur og traditioner", samt til artikel 3, stk. 3, i TEU1,

– der henviser til artikel 167 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde 
(TEUF)2,

– der henviser til Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder, særlig 
artikel 22,3

– der henviser til konventionen om beskyttelse og fremme af de kulturelle udtryksformers 
mangfoldighed, vedtaget af UNESCO's Generalkonferences 33. samling den 20. 
oktober 20054,

– der henviser til konventionen om beskyttelse og fremme af de kulturelle udtryksformers 
mangfoldighed, vedtaget af UNESCO's Generalkonferences 17. samling den 
16. november 19725,

– der henviser til konventionen om beskyttelse af verdens kultur- og naturarv, vedtaget af 
UNESCO's Generalkonferences 32. samling den 17. oktober 20036,

– der henviser til konventionen om beskyttelse af undervandskulturarven, vedtaget af 
UNESCO's Generalkonferences 31. samling den 2. november 20017,

– der henviser til Haagerkonventionen af 1954 om beskyttelse af kulturværdier i tilfælde 
af væbnet konflikt8,

– der henviser til konventionen om midlerne til at forbyde og forhindre ulovlig import, 
eksport og ejendomsoverdragelse af kulturgenstande, vedtaget af UNESCO's 
Generalforsamlings 16. samling den 14. november 19709,

1https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:9e8d52e1-2c70-11e6-b497-
01aa75ed71a1.0003.01/DOC_2&format=PDF.
2https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?uri=CELEX:12008E167
3https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:12012P/TXT&from=DA.

5 http://whc.unesco.org/archive/convention-en.pdf.
6 https://ich.unesco.org/doc/src/2003_Convention_Basic_Texts-_2018_version-EN.pdf.
7 https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000126065.locale=en.
8 https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000082464.locale=en.
9 https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000133378.locale=en.
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– der henviser til Rådets konklusioner om arbejdsplanen på kulturområdet 2019-20221 ,

– der henviser til Kommissionens meddelelse af 22. maj 2018 til Europa-Parlamentet, 
Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget med titlen 
"En ny europæisk kulturdagsorden" (COM(2018)0267)2 ,

– der henviser til Kommissionens rapport til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske 
Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget om gennemførelsen, resultaterne 
og den samlede vurdering af det europæiske år for kulturarv 2018 (COM(2019)0548)3 ,

– der henviser til Kommissionens meddelelse af 11. december 2019 til Europa-
Parlamentet, Det Europæiske Råd, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale 
Udvalg og Regionsudvalget om den europæiske grønne pagt (COM(2019)0640)4 ,

– der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/60/EU af 15. maj 2014 om 
tilbagelevering af kulturgoder, som ulovligt er fjernet fra en medlemsstats område og 
om ændring af forordning (EU) nr. 1024/2012 (omarbejdning) (EØS-relevant tekst)5,

– der henviser til sin beslutning af 19. september 2019 om betydningen af europæisk 
historiebevidsthed for Europas fremtid6,

– der henviser til Rådets konklusioner af 25. november 2014 om deltagerorienteret 
forvaltning af kulturarven7,

– der henviser til Rådets resolution af 26. juni 2000 om bevaring og udnyttelse af den 
europæiske filmskat8,

– der henviser til Rådets konklusioner af 21. maj 2014 om kulturarv som en strategisk 
ressource i et bæredygtigt Europa9,

– der henviser til Rådets konklusioner af 8. juni 2018 om behovet for at fremhæve 
kulturarven i alle politikker i EU10,

– der henviser til Europarådets rammekonvention om kulturarvens værdi for samfundet 
(Faro-konventionen) af 13. oktober 200511,

– der henviser til arbejdsdokumentet fra Kommissionens tjenestegrene af 5. december 

1  http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-13948-2018-
INIT/da/pdf#http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-13948-2018-INIT/da/pdf.
2  https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018DC0267&from=DA.
3  https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:52019DC0548&from=DA.
4 https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:b828d165-1c22-11ea-8c1f-
01aa75ed71a1.0023.02/DOC_1&format=PDF.
5 EUT L 159 af 28.5.2014, s. 1.
6 Vedtagne tekster, P9_TA(2019)0021.
7 EUT C 463 af 23.12.2014, s. 1. 
8 EFT C 193 af 11.7.2000, s. 1. 
9 EUT C 183 af 14.6.2014, s. 36.
10 EUT C 196 af 8.6.2018, s. 20.
11 https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/rms/0900001680083746.
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2018 om en europæisk handlingsprogram for kulturarv (SWD(2018)0491)1 ,

– der henviser til konklusionerne af 22. november 2019 fra Rådet for Den Europæiske 
Union og repræsentanterne for medlemsstaternes regeringer, forsamlet i Rådet, om 
finansiering af fattigdomsudryddelse og bæredygtig udvikling (13956/19)2 ,

– der henviser til Eurobarometer-undersøgelsen om kulturarv (særnummer Eurobarometer 
466)3 ,

– der henviser til Kommissionens meddelelse af 22. juli 2014 med titlen "På vej mod en 
integreret tilgang til kulturarv i Europa" (COM(2014)0477)4 ,

– der henviser til Regionsudvalgets udtalelse fra november 2014 om Kommissionens 
meddelelse "På vej mod en integreret tilgang til kulturarv i Europa" (2015/C 195/04)5 ,

– der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse (EU) 2017/864 af 17. maj 
2017 om et europæisk år for kulturarv (2018)6 ,

– der henviser til Kommissionens henstilling af 27. august 2011 om digitalisering og 
onlineadgang til kulturelt materiale og digital opbevaring (2011/711/EU)7,

– der henviser til erklæringen om samarbejde om digitaliseringen af kulturarv af 9. april 
20198,

– der henviser til Kommissionens meddelelse til Europa-Parlamentet, Rådet, Det 
Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget med titlen 
"Kommissionens arbejdsprogram for 2020 – En mere ambitiøs Union" 
(COM(2020)0037)9,

– der henviser til Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om Europas 
landdistrikters bidrag til det europæiske år for kulturarv 2018 til sikring af 
bæredygtighed og samhørighed mellem by og land (NAT/738-EESC-2018-01641)10,

– der henviser til Davos-erklæringen af 2018 om fremme af Baukultur af høj kvalitet i 
Europa11,

– der henviser til erklæringen vedtaget på det uformelle møde mellem medlemsstaternes 
ministre med ansvar for kulturelle og europæiske anliggender den 3. maj 2019 efter 

1  https://ec.europa.eu/culture/sites/culture/files/library/documents/staff-working-document-european-agenda-
culture-2018.pdf.
2  https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-13956-2019-INIT/da/pdf.
3  https://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/ResultDoc/download/DocumentKy/80882.
4  https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:52014DC0477&from=DA.
5  https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:52014IR5515&from=DA.
6 EUT L 131 af 20.5.2017, s. 1.
7 EUT L 283 af 29.10.2011, s. 39. 
8 https://ec.europa.eu/newsroom/dae/document.cfm?doc_id=58564.
9 EUT C 196 af 8.6.2018, s. 20. 
10 https://webapi2016.eesc.europa.eu/v1/documents/EESC-2018-01641-00-01-AC-TRA-EN.docx/content.
11 https://davosdeclaration2018.ch/media/Brochure_Declaration-de-Davos-2018_WEB_2.pdf.
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branden i Notre Dame-katedralen i Paris1 ,

– der henviser til den europæiske kulturkonvention af 19. december 19542 ,

– der henviser til Europa Nostras Berlin-opråb til handling ("Kulturarven for Europas 
fremtid") af 22. juni 20183  og til dets Paris-manifest ("Relançons l'Europe par la culture 
et le patrimoine culturel!") af 30. oktober 20194 ,

– der henviser til undersøgelsen "Cultural Heritage Counts for Europe" fra 20155 ,

– der henviser til Barcelonaerklæringen om turisme og kulturarv ("Better Places to Live, 
Better Places to Visit") af 11. oktober 20186 ,

– der henviser til undersøgelsen "Safeguarding cultural heritage from natural and man-
made disasters" fra 20187 ,

– der henviser til dokumentet af 2019 fra ICOMOS (Internationale Råd om monumenter 
og bevarelsesværdige steder) med titlen "European quality principles for EU-funded 
interventions with potential impact upon cultural heritage"8,

– der henviser til det internationale charter om bevarelse og restaurering af monumenter 
og bevarelsesværdige steder (Venedig-charteret af 1964)9,

– der henviser til Granada-konventionen af 1985 om bevaring af Europas arkitekturarv10,

– der henviser til Valletta-konventionen af 1992 om beskyttelse af Europas arkæologiske 
kulturarv11,

– der henviser til EU's kulturarvspriser / Europa Nostra-priserne,

– der henviser til FN's mål for bæredygtig udvikling, navnlig nr. 4, 11 og 13,

– der henviser til Horisont Europas søjle 2-klynge "Kultur, kreativitet og inklusivt 

1  https://www.diplomatie.gouv.fr/en/french-foreign-policy/europe/news/article/declaration-adopted-during-the-
informal-meeting-of-european-union-member-state.
2  https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/rms/090000168006457e.
3  https://www.europanostra.org/wp-content/uploads/2018/09/Berlin-Call-Action-Eng.pdf
4  https://www.europanostra.org/wp-content/uploads/2019/11/Paris-Manifesto_English.pdf
5  http://blogs.encatc.org/culturalheritagecountsforeurope/wp-content/uploads/2015/06/CHCfE_FULL-
REPORT_v2.pdf.
6  
https://onedrive.live.com/?authkey=%21ALGmRQscySOLV5Q&cid=19E1928B8C6B7F5A&id=19E1928B8C6
B7F5A%21157090&parId=19E1928B8C6B7F5A%21105860&o=OneUp.
7 https://op.europa.eu/portal2012-portlet/html/downloadHandler.jsp?identifier=8fe9ea60-4cea-11e8-be1d-
01aa75ed71a1&format=pdf&language=en&productionSystem=cellar&part=.
8 http://openarchive.icomos.org/2083/1/European_Qualit/y_Principles_2019_EN.PDF.
9 https://www.icomos.org/charters/venice_e.pdf.
10 
https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=090000168007a0
87.
11 https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/rms/090000168007bd25.
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samfund"1 ,

– der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1295/2013 af 11. 
december 2013 om oprettelse af programmet Et Kreativt Europa (2014-2020) og om 
ophævelse af afgørelse nr. 1718/2006/EF, nr. 1855/2006/EF og nr. 1041/2009/EF2 ,

– der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1303/2013 af 17. 
december 2013 om fælles bestemmelser for Den Europæiske Fond for 
Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond, Samhørighedsfonden, Den Europæiske 
Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne og Den Europæiske Hav- og 
Fiskerifond og om generelle bestemmelser for Den Europæiske Fond for 
Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond, Samhørighedsfonden og Den 
Europæiske Hav- og Fiskerifond og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 
1083/20063 ,

– der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1301/2013 af 17. 
december 2013 om Den Europæiske Fond for Regionaludvikling og om særlige 
bestemmelser vedrørende målet om investeringer i vækst og beskæftigelse og om 
ophævelse af forordning (EF) nr. 1080/20064 ,

– der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1291/2013 af 11. 
december 2013 om Horisont 2020 – rammeprogram for forskning og innovation (2014-
2020) og om ophævelse af afgørelse nr. 1982/2006/EF5,

– der henviser til forretningsordenens artikel 54,

– der henviser til betænkning fra Kultur- og Uddannelsesudvalget (A9-0000/2020),

A. der henviser til, at Europas kulturarv er en kilde til velstand, der er gået i arv fra fortiden 
og bevaret i nutiden, og vil blive givet videre til de kommende generationer;

B. der henviser til, at kulturarv er en kilde til erindring og styrkelse af vores fælles 
tilknytning;

C. der henviser til, at kulturarv er en værdi i sig selv, er mangfoldig, har flere lag (lokale, 
regionale, nationale, europæiske og globale) og former (håndgribelige, immaterielle, 
naturlige, digitale og digitaliserede), som er indbyrdes forbundne;

D. der henviser til, at der i forbindelse med det europæiske år for kulturarv i 2018 fandt 
mere end 23 000 arrangementer sted i medlemsstaterne med deltagelse af over 12,8 
millioner mennesker (2,5 % af befolkningen i EU-28)6 7;

1  
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/research_and_innovation/strategy_on_research_and_innovation/presenta
tions/horizon_europe_en_investing_to_shape_our_future.pdf.
2  EUT L 347 af 20.12.2013, s. 221.
3  EUT L 347 af 20.12.2013, s. 320.
4  EUT L 347 af 20.12.2013, s. 289.
5 EUT L 347 af 20.12.2013, s. 104.
6 Beregning baseret på: https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-
explained/index.php/Population_and_population_change_statistics.
7 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:52019DC0548&from=DA, s. 4.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:52019DC0548&from=DA
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E. der henviser til, at et af resultaterne af kulturarvsåret var etableringen af et europæisk 
netværk af interessenter med varige forbindelser;

F. der henviser til, at lokale og paneuropæiske ikke-statslige organisationer (ngo'er) og 
civilsamfundsorganisationer ydede et omfattende bidrag til, at kulturarvsåret blev en 
succes;

G. der henviser til, at 84 % af de adspurgte i medlemsstaterne ifølge en Eurobarometer-
undersøgelse om kulturarv er af den opfattelse, at kulturarven er vigtig for dem selv 
personligt og deres lokalsamfund, mens otte ud af ti (80 %) mener, at den er vigtig for 
Den Europæiske Union som helhed;

H. der henviser til, at næsten ni ud af de adspurgte europæere (88 %) mener, at der bør 
undervises i den europæiske kulturarv i skolerne1;

I. der henviser til, at udvidelsen af den digitale økonomi skaber nye muligheder og 
udfordringer for Europas kulturelle og kreative sektorer;

J. der henviser til, at arbejdsplanen på kulturområdet 2019-2022, der blev vedtaget af 
Rådet den 21. december 2018, omfatter bæredygtighed i kulturarv som den første af de 
fem prioriteter for det europæiske samarbejde inden for kulturpolitik;

Anerkendelse af kulturarvens værdi

1. mener, at kulturarven er en uvurderlig ressource, der gør det muligt for os at reflektere 
over historien og bidrage til at indkredse ikke blot forskellige erindringer, men også de 
fælles tråde, der knytter os sammen, og dermed fremmer mangfoldighed, samhørighed, 
solidaritet og forståelse;

2. anerkender kulturarvens rolle med hensyn til at fremme kreativitet, innovation og 
bæredygtighed;

3. understreger, at europæiske sprog giver mulighed for og fremmer den europæiske 
kulturarvs rigdom og mangfoldighed, idet modersmål også anvendes til videregivelse af 
uhåndgribelig kulturarv; opfordrer indtrængende Kommissionen og medlemsstaterne til 
at gøre en større indsats for at beskytte og styrke den sproglige mangfoldighed i den 
digitale tidsalder;

Uddannelse og færdigheder

4. understreger betydningen af alle former for uddannelse – formel, ikke-formel og 
uformel – vedrørende historie og kulturarv, og på alle alderstrin; gentager betydningen 
af at medtage kunst, musik, film og teater, design og arkitektur i skolelæseplaner;

5. mener, at Huset for Europæisk Historie bør blive et knudepunkt for viden og samarbejde 
for unge forskere fra hele EU;

6. fremhæver den rolle, som digital uddannelse kan spille i at fremme læring om og via 
kulturarven; gør opmærksom på behovet for at udvikle velfungerende e-

1 https://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/ResultDoc/download/DocumentKy/80882, s. 
68.
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læringsinitiativer med henblik på at gøre læring om kulturarv mere tilgængelig og styrke 
kulturarvsrelaterede færdigheder i hele Europa;

7. udtrykker bekymring over manglen på kvalificerede kunsthåndværkere, 
restaureringsspecialister og kulturarvseksperter, hvilket bringer den europæiske 
kulturarv i fare;

8. gentager, at det er nødvendigt at forbedre de socioøkonomiske og 
beskæftigelsesmæssige forhold og kønsbalancen og at fremme mobilitetsmulighederne 
for forskellige specialister inden for kulturarvssektoren;

9. glæder sig over Kommissionens forslag om at oprette et nyt videns- og 
innovationsfællesskab (VIF) for de kulturelle og kreative industrier inden for Det 
Europæiske Institut for Innovation og Teknologi (EIT);

Digital kulturarv

10. understreger betydningen af at digitalisere kulturelt materiale for ikke kun at bevare det 
i fremtidige generationer (opbevaringsfunktionen), men også for at gøre det lettere 
tilgængeligt for et større publikum ved at lægge kulturarven ud på internettet;

11. fremhæver, at relevante teknologiske fremskridt åbner nye muligheder for ikke blot at 
opfange, bevare og visualisere kulturarven, men også behandle, analysere og 
omstrukturere den;

12. er af den opfattelse, at det materiale, der skal digitaliseres, skal udvælges på en upartisk 
måde for at sikre troværdigheden af digitale arkiver og samlinger;

13. understreger, at interoperabilitet er nøglen til at sikre, at digitalt indhold kan anvendes 
og genbruges;

14. understreger behovet for at udvikle en omfattende EU-ramme med tilstrækkelige midler 
til beskyttelse og fremme af digitaliseret og digitalskabt kulturarv;

Økonomisk potentiale og bæredygtighed

15. understreger kulturarvssektorens betydelige bidrag til den økonomiske udvikling, endda 
med afsmittende virkninger på andre økonomiske sektorer; bemærker, at over 300 000 
mennesker i Europa er ansat i kulturarvssektoren og 7,8 millioner arbejdspladser i 
Europa er indirekte forbundet hermed1;

16. anerkender, at bæredygtig kulturturisme har et betydeligt potentiale til at skabe vækst og 
beskæftigelse i EU, da fire ud af ti turister vælger deres rejsemål ud fra deres kulturelle 
tilbud;

17. opfordrer indtrængende medlemsstaterne til at indføre stærke mekanismer til 
forebyggelse af overudnyttelse af kulturarven, herunder gennem turisme; advarer imod 
påvirkning fra kortsigtede kommercielle interesser, der risikerer at undergrave ægtheden 

1 http://blogs.encatc.org/culturalheritagecountsforeurope/wp-content/uploads/2015/06/CHCfE_FULL-
REPORT_v2.pdf.
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af kulturmindesmærker og -praksisser og forringe deres kvalitet;

18. anbefaler, at der gøres en yderligere indsats for at tilskynde til rejser til mindre kendte 
og populære destinationer og landdistrikter samt rejser i lavsæsonen;

19. er bekymret over indvirkningen på den kulturelle arv af forurening, hærværk, tyveri, 
turisme, der forvaltes dårligt, og ukontrolleret udvikling samt af den globale 
opvarmning og klimaændringer; opfordrer Kommissionen til at foreslå konkrete 
foranstaltninger til bevarelse og beskyttelse af kulturarven i lyset af disse naturskabte og 
menneskeskabte farer;

20. gentager, at ulovlig handel med kulturgenstande er et alvorligt problem med en global 
dimension, der kræver en koordineret indsats ikke kun mellem medlemsstaterne, men 
også på internationalt plan;

På vej mod en strategisk tilgang til kulturarv

21. opfordrer Kommissionen til at anlægge en mere integreret tilgang til kulturarven ved at 
behandle materiel, immateriel, naturlig og digital kulturarv som indbyrdes forbundne og 
uadskillelige;

22. gentager sin anmodning til Kommissionen om at oprette en fælles EU-portal som 
samlingspunkt for oplysninger fra alle EU-programmer, der finansierer kulturarv, såvel 
som om at anlægge en fælles tilgang inden for Kommissionen gennem et forbedret 
samarbejde på tværs af de forskellige politikområder vedrørende kulturarv;

23. understreger behovet for at etablere en permanent platform med det 
organisationsbaserede civilsamfund i centrum for samarbejde om og samordning af 
kulturarvspolitikker på EU-plan;

24. bemærker, at næsten tre fjerdedele af adspurgte europæere mener, at de offentlige 
myndigheder bør afsætte flere ressourcer til kulturarven; understreger behovet for at øge 
EU's finansiering til aktiviteter forbundet med kulturarv;

25. mener, at den europæiske grønne pagt bør omfatte foranstaltninger til at afbøde 
klimaændringernes indvirkning på kulturarven og anerkende, at kulturarven kan spille 
en vigtig rolle i opfyldelsen af klimamålene;

26. opfordrer til at optrappe indsatsen for at følge op på den fremdrift, der blev opnået med 
kulturarvsåret i den hensigt at udvikle den til en varig politikkontinuitet på lokalt, 
regionalt, nationalt og europæisk plan, da dette på sin side vil bidrage til at udvikle 
tilhørsforholdet til det europæiske kulturrum og det fælles ansvar for bevarelse, 
berigelse og fremme af kulturarven;

27. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet og Kommissionen.
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BEGRUNDELSE

Kulturarv er en fælles kilde til rigdom, som vi er givet i arv fra fortiden, påskønner og bruger i 
nutiden og vil give videre til de kommende generationer. Kulturarven hjælper os med at 
forstå, hvem vi er, og hvor vi kommer fra. Skønt kulturarven fremhæver forskelle i vores 
traditioner, sprog og levevis, hjælper kulturarven os samtidig med at indkredse de fælles 
goder, der binder os sammen. Den er af uvurderlig betydning for at kunne favne og fremme 
mangfoldighed, samhørighed, solidaritet og forståelse.  

Europæerne er enige om kulturarvens betydning. Ifølge Eurobarometer-undersøgelsen mener 
84 % af de adspurgte i medlemsstaterne, at kulturarv er vigtig for dem selv og deres 
lokalsamfund, 87 % mener, det er vigtigt for deres region, og 91 % mener, at kulturarv er 
vigtig for deres land. Desuden mener otte ud af ti adspurgte (80 %), at kulturarven er vigtig 
for Den Europæiske Union som helhed. Disse tal varierer ikke betydeligt fra medlemsstat til 
medlemsstat.

Politikkontinuitet i forlængelse af det europæiske år for kulturarv

For at fejre mangfoldighed og alt, hvad vi har til fælles, blev 2018 valgt som det europæiske 
år for kulturarv i EU og var rammen om mere end 23 000 arrangementer rundt om i EU (over 
13 000 arrangementer blev tildelt kulturarvsårets officielle mærke), der havde deltagelse af 
12,8 millioner mennesker. Kulturarvsårets begivenheder nåede således ud til omkring 2,5 % 
af befolkningen i EU-281.

Kulturarvsåret var et bottom-up-initiativ, idet det var civilsamfundsorganisationer, der først 
slog til lyd for afholdelsen og spillede en central rolle i både forberedelse og 
gennemførelse. Blandt de større resultater lykkedes det kulturarvsåret at skabe den fornødne 
fremdrift og samle offentlige og private interessenter, navnlig ikke-statslige organisationer 
(ngo'er), der fremmer kulturarven på lokalt, regionalt eller nationalt plan, og dermed at 
etablere en virkelig paneuropæisk bevægelse. Det er afgørende, at der bygges videre på denne 
fremdrift for at kunne opnå en effektiv politikkontinuitet i forlængelse af kulturarvsåret. Det 
er ligeledes vigtigt at videreføre det samarbejde mellem interessenter, der blev etableret under 
kulturarvsåret. Betænkningen opfordrer til, at der etableres en permanent platform med det 
organisationsbaserede civilsamfund i centrum for samarbejde om og samordning af 
kulturarvspolitikker på EU-plan.

Der er stadig meget, der skal gøres. Vigtigheden af at fremme og beskytte kulturarven 
anerkendes både på nationalt plan og på EU-plan, men samarbejdet og samordningen mellem 
medlemsstaterne på alle forvaltningsniveauer lader en hel del tilbage at ønske. Det samme 
gælder inden for EU-institutionerne. Ordføreren finder det beklageligt, at hverken kulturarv 
eller kultur i bredere forstand er nævnt i hovedteksten til Europa-Kommissionens 
arbejdsprogram for 20202. Skønt Kommissionen skam udfører vigtigt arbejde vedrørende 
kulturarv, er opgaver og aktiviteter spredt ud over forskellige generaldirektorater. I denne 

1 Beregninger baseret på  https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-
explained/index.php/Population_and_population_change_statistics 
2 
https://webgate.ec.testa.eu/docfinder/extern/aHR0cHM=/ZXVyLWxleC5ldXJvcGEuZXU=/resource.html?uri=c
ellar:7ae642ea-4340-11ea-b81b-01aa75ed71a1.0021.02/DOC_1&format=PDF 

https://webgate.ec.testa.eu/docfinder/extern/aHR0cHM=/ZXVyLWxleC5ldXJvcGEuZXU=/resource.html?uri=cellar:7ae642ea-4340-11ea-b81b-01aa75ed71a1.0021.02/DOC_1&format=PDF
https://webgate.ec.testa.eu/docfinder/extern/aHR0cHM=/ZXVyLWxleC5ldXJvcGEuZXU=/resource.html?uri=cellar:7ae642ea-4340-11ea-b81b-01aa75ed71a1.0021.02/DOC_1&format=PDF
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betænkning gentager Parlamentets opfordring til, at der anlægges en fælles tilgang i 
Kommissionen gennem et bedre samarbejde mellem de forskellige politikområder, der 
beskæftiger sig med kulturarv. 

Ordføreren opfordrer Kommissionen til at anlægge en mere integreret tilgang til kulturarven 
ved at behandle materiel, immateriel, naturlig og digital kulturarv som indbyrdes forbundne 
og uadskillelige; Kommissionen bør bygge videre på den europæiske handlingsplan for 
kulturarv gennem et bedre samarbejde mellem de politikområder, der beskæftiger sig med 
kulturarv.

EU's finansiering til kulturarvsformål er også fortsat alt for tyndt udbredt, idet de fordeles 
gennem de europæiske struktur- og investeringsfonde, diverse programmer såsom Et Kreativt 
Europa, Horisont Europa, Erasmus+ og det kommende program for et digitalt Europa. 
Betænkningen genfremsætter Parlamentets anmodninger til Kommissionen om at oprette en 
fælles EU-portal som et samlingspunkt for oplysninger fra alle EU-programmer, der 
finansierer kulturarv. Desuden opfordrer ordføreren til synergier mellem andre 
sektorpolitikker samt diverse EU-programmer og finansieringsordninger, således at 
kulturarven konkret kan bringes i vælten.

I den forbindelse finder ordføreren, at det er af afgørende betydning at sikre passende 
budgetmidler til programmerne Erasmus+ og Et Kreativt Europa, som ellers risikerer 
drastiske nedskæringer. Mere generelt skal den flerårige finansielle ramme (FFR) tilføres 
tilstrækkelige midler, især i lyset af de nye initiativer, ikke mindst den europæiske grønne 
aftale. Koncentrationen om 1,00 % af EU's BNI-tærskel, når der forhandles om den flerårige 
finansielle ramme, er ikke hensigtsmæssig, hvis vi ønsker at gøre fremskridt hen imod EU's 
øgede ambitioner.

Uddannelse og færdigheder

Ordføreren understreger betydningen af historie og kulturarv på kulturarvsområdet og 
påpeger, at forbindelsen mellem kulturarv og uddannelsessektorerne skal styrkes. Digital 
uddannelse og særligt skræddersyede online-masselæringskurser (MOOC'er) og andre e-
læringsinitiativer vedrørende kulturarv kan spille en vigtig rolle, da de kan nå ud til et meget 
bredere publikum, især i de mere fjerntliggende regioner.

Samtidig fremhæver ordføreren den stigende mangel på fagfolk inden for restaurering, idet 
sådanne færdigheder er uvurderlige for at bevare, beskytte og vedligeholde kulturarvssteder. 
Samtidig kan manglen på kulturarvseksperter og kvalificerede håndværksspecialister – et 
problem, der forventes at blive værre i de kommende årtier på grund af befolkningens aldring 
– føre til et fald i kulturarvsrelaterede aktiviteter, herunder også vedrørende bevaring, 
forskning og fremme af kulturarv. Det er vigtigt at sikre øget finansiering til uddannelse inden 
for kulturarvsområdet med vægt på at tiltrække nye fagfolk.

Digital kulturarv

Ordføreren har især lagt vægt på at fremhæve den digitale kulturarv i betragtning af dens 
stigende betydning. Betænkningen understreger, at det er nødvendigt at opstille omfattende 
EU-rammer med tilstrækkelig finansiering til fremme og beskyttelse af den digitale arv, da 
den nuværende indsats har været fragmenteret og utilstrækkelig. Endvidere er 
Kommissionens henstilling om digitalisering og onlineadgang til kulturelt materiale og digital 
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opbevaring af 27. oktober 2011 forældet og bør revideres for bedre at afspejle de nye 
muligheder samt de problematikker, som den teknologiske udvikling har medført.

Ordføreren har bestræbt sig på at skelne mellem henholdsvis digitaliseret og digitalskabt 
kulturarv, da der gælder forskellige prioriteter for hver især. Hvad den første angår, hedder 
det i betænkningen, at det er vigtigt at bringe det digitaliserede indhold online, så det bliver 
lettere at få adgang til. Ordføreren understreger her bl.a., at det materiale, der skal 
digitaliseres, skal udvælges på en upartisk måde for at sikre troværdigheden af digitale arkiver 
og samlinger. Desuden opfordrer ordføreren til et øget samarbejde mellem medlemsstaterne 
og de relevante sektorer med henblik på gennemgribende at fremme digitaliseret kulturarv, 
der bl.a. sikrer sådanne arkivers interoperabilitet samt at de forbliver offentligt tilgængelige. 
Det er i denne forbindelse værd at bemærke, at erklæringen om fremme af digitalisering af 
kulturarv er blevet underskrevet af de fleste, men ikke alle medlemsstater.

Hvad angår digitalskabt kulturarv er det af afgørende betydning, at der tages skridt til at 
beskytte den. I den forbindelse er der behov for en grundig national bevaringspolitik med 
afgørelser om udvælgelse, der er baseret på klart definerede principper, og som gennemføres 
på en ansvarlig måde. Endvidere er en forbedring af offentlighedens digitale færdigheder en 
forudsætning for at sikre, at udbredelsen af digitalt indhold øges. Ordføreren fremhæver 
betydningen af Europeana-projektet, der fungerer som Europas digitale bibliotek, arkiv, 
museum og uddannelsesplatform.

Økonomisk potentiale og bæredygtighed 

Kulturarvssektoren er en vigtig drivkraft for vækst og beskæftigelse, idet den beskæftiger 
omkring 300 000 mennesker i EU, og idet yderligere 7,8 mio. arbejdspladser i EU er indirekte 
forbundet med sektoren1. Sektorens anslåede beskæftigelsesmultiplikator er særlig høj, er nået 
op på 26,7 og har dermed overgået en række andre industrier2. Særligt kulturturismen er en 
stor vækstgenerator i EU, idet 4 ud af 10 turister vælger deres rejsemål ud fra deres kulturelle 
tilbud.

Ikke desto mindre understreger ordføreren, at det økonomiske potentiale i kulturarvssektoren 
ikke må udtrækkes på bekostning af bæredygtigheden, og advarer mod påvirkning fra 
kortsigtede, kommercielle interesser, der risikerer at undergrave kulturmindesmærkers 
autenticitet og forringe deres kvalitet. Betænkningen advarer om indvirkningerne af 
forurening, hærværk, tyveri, dårlig forvaltning af masseturisme samt global opvarmning og 
klimaændringer på kulturarven. Kommissionen opfordres til at udarbejde og fremsætte forslag 
til konkrete foranstaltninger til bevarelse og beskyttelse af kulturarven i lyset af disse 
naturskabte og menneskeskabte farer.

For at fremme bæredygtighed anbefales det at gøre en yderligere indsats for at tilskynde til 
rejser til mindre kendte og populære destinationer, landdistrikter og rejseperioder med lav 
sæson. Ordføreren glæder sig over den rolle, som de europæiske kulturruter, fremtrædende 
europæiske turistmål (EDEN) og initiativet "European Capital of Smart Tourism"3 spiller i at 

1 http://blogs.encatc.org/culturalheritagecountsforeurope/wp-content/uploads/2015/06/CHCfE_FULL-
REPORT_v2.pdf 
2 http://blogs.encatc.org/culturalheritagecountsforeurope/wp-content/uploads/2015/06/CHCfE_FULL-
REPORT_v2.pdf
3 https://smarttourismcapital.eu 
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foregå med et godt eksempel til fremme af bæredygtighed og tilgængelighed inden for 
turisme. Ordføreren opfordrer Kommissionen til at bruge Barcelonaerklæringen "Better 
Places to live, Better Places to spot" som inspiration til tiltag og politikker vedrørende 
bæredygtig kulturturisme.

Betænkningen gentager, at ulovlig handel med kulturgenstande er et alvorligt problem med en 
global dimension, der kræver en koordineret indsats ikke kun mellem medlemsstaterne, men 
også på internationalt plan. Ordføreren er bekymret over truslerne mod kulturarven som følge 
af terrorisme både i og uden for Europa. Det er af afgørende betydning, at EU spiller en mere 
aktiv rolle med hensyn til at fremme restaurering, bevarelse og beskyttelse af kulturarven, 
ikke blot i EU, men også i hele verden.

Konklusion

Kulturarv er en værdi i sig selv, hvilket er et af de temaer, denne betænkning forsøger at 
fremhæve. Drøftelserne om kulturarv bør derfor ikke kun fokusere på dens bidrag til andre 
sektorer – selvom disse skam er meget bemærkelsesværdige – men også på, hvad vi som 
samfund og EU som helhed kan gøre for at fremme og beskytte kulturarven. Mere 
finansiering er det mere åbenlyse svar. Næsten tre fjerdedele af adspurgte europæere mener 
faktisk, at det offentlige bør bruge flere ressourcer på kulturarven. Det er dog lige så, hvis 
ikke endnu mere vigtigt at have en integreret EU-strategi for kulturarv for dermed at sikre, at 
den får den nødvendige anerkendelse, som hidtil har manglet. 

En effektiv EU-politik med afsæt i kulturarvsåret vil betyde en konsolidering af de 
eksisterende bestræbelser, styrket samordning af aktiviteter – ikke kun i medlemsstaterne og 
EU-institutionerne, men også på det organisationsbaserede civilsamfundsniveau – samt 
skabelse af de nødvendige synergier mellem forskellige interessenter, politikker, projekter og 
finansieringsprogrammer. På denne måde vil Den Europæiske Union blive langt bedre rustet 
til at beskytte og fremme kulturarven i og uden for EU og til fuldt ud at frigøre de sociale, 
økonomiske og miljømæssige fordele som et redskab til at indfri sine vigtigste politikmål og -
prioriteringer.


