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UPPLYSNINGAR FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER, BYRÅER
OCH ORGAN

RÅDET
Rådets slutsatser om kulturens bidrag till genomförandet av Europa 2020-strategin
(2011/C 175/01)
EUROPEISKA UNIONENS RÅD

SOM BEAKTAR

— Europeiska rådets antagande den 17 juni 2010 av Europa
2020, en strategi för sysselsättning samt smart och hållbar
tillväxt för alla (1),

— kommissionens arbetsdokument ”Analys av de samråd som
inleddes genom grönboken Att ta tillvara potentialen i de
kulturella och kreativa industrierna” (5), där det understryks att
en överväldigande majoritet av de svarande efterlyste en
viktig roll för den kulturella och den kreativa sektorn vid
genomförandet av Europa 2020-strategin,

SOM VÄLKOMNAR

— den politiska bakgrund som anges i bilagan till dessa slut
satser,

— de integrerade riktlinjerna för genomförandet av Europa
2020-strategin och dess flaggskeppsinitiativ,

SOM ERINRAR OM

— rådets rekommendation av den 13 juli 2010 om allmänna
riktlinjer för medlemsstaternas och unionens ekonomiska
politik (2), där man i riktlinje 4 betonar de kulturella och
kreativa industriernas stora ekonomiska potential och deras
roll när det gäller att främja innovation,

— rådets slutsatser om korsbefruktning mellan Europa 2020strategins flaggskeppsinitiativ En digital agenda för Europa och
Innovationsunionen (3), i vilka man understryker vikten av
kulturellt och kreativt innehåll online och betonar behovet
av att ”förstärka digitaliseringen och spridningen av det eu
ropeiska kulturarvet, inbegripet genom det digitala biblio
teksprojektet Europeana”,

— rådets slutsatser om Flaggskeppsinitiativ i Europa 2020-strate
gin – Innovationsunionen: Att påskynda Europas omvandling
genom innovation i en snabbt föränderlig värld (4), i vilka man
erkänner att de kulturella och kreativa sektorerna utgör en
viktig källa till teknisk och icke-teknisk innovation, och att
denna potential måste utnyttjas till fullo,
(1 )
(2 )
(3 )
(4 )

EUCO 13/1/10 REV 1.
EUT L 191, 23.7.2010, s. 28.
Dok. 16834/10.
Dok. 17165/10.

SOM KONSTATERAR ATT

— kultur kan utgöra ett betydande och flerdimensionellt bidrag
till de åtgärder som föreslås i de integrerade riktlinjerna och
flaggskeppsinitiativen inom Europa 2020-strategin i syfte att
omvandla EU till en smart och hållbar ekonomi för alla,

— för att lämna detta bidrag har det identifierats sex priorite
rade områden för ett förstärkt samarbete i rådets handlings
plan för kultur 2011–2014 (6),

— det är angeläget med samarbete mellan alla relevanta sekto
rer och en riktad strategi på alla politiska nivåer för att
utnyttja detta bidrag,

— det är viktigt att förvaltningsstrukturerna i Europa 2020strategin kan ta hänsyn till både kultursektorns och den
kreativa sektorns bidrag,
(5) Dok. 8224/11 – SEK(2011) 399 slutlig.
(6) EUT C 325, 2.12.2010, s. 1.
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SOM BETONAR FÖLJANDE:

1. Kulturens bidrag till smart tillväxt
De kulturella och kreativa industrierna är en viktig källa till
sysselsättningspotential. Under det senaste årtiondet har den
totala sysselsättningen i de kulturella och kreativa industrierna
tredubblats jämfört med sysselsättningen i EU:s hela eko
nomi (1). De är också pådrivare av kreativitet och icke-teknisk
innovation inom hela ekonomin genom att producera konkur
renskraftiga tjänster och varor av hög kvalitet. Slutligen kan
kulturen genom relevanta kopplingar till utbildning effektivt
bidra till utbildning av kompetent och anpassningsbar arbets
kraft och på så sätt komplettera ekonomiska prestationer.

2. Kulturens bidrag till hållbar tillväxt
Kultur kan bidra till hållbar tillväxt genom att främja en miljö
vänligare rörlighet och användning av hållbar spetsteknik, inbe
gripet digitalisering som säkerställer tillgång till kulturinnehåll
online. Artister och kultursektorn som helhet kan spela en av
görande roll när det gäller att förändra människors attityder
gentemot miljön.
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— i syfte att främja hållbar utveckling uppmuntra hållbar och
miljövänlig teknik i processerna för framställning och sprid
ning av kulturprodukter och kulturtjänster samt stödja ar
tister och kultursektorn för att höja medvetenheten om frå
gor om hållbar utveckling, bl.a. genom icke-formella och
informella utbildningsverksamheter,

— undersöka det materiella och immateriella kulturarvets roll
för samhällsutveckling och för att främja aktivt medborgar
skap samt beakta det vid utformningen av relevanta lokala
och regionala utvecklingsstrategier,

— tillgodose utbildningsbehov och prioriteringar för kapacitets
byggande bland de specialiserade institutioner och yrkes
grupper som utför effektivt sociokulturellt arbete,

— överväga behoven av kapacitetsutveckling vid offentliga kul
turorganisationer för att ge dem möjlighet att tillhandahålla
lämpliga tjänster, med särskilt beaktande av deras sociokul
turella funktion,

3. Kulturens bidrag till tillväxt för alla
Kultur kan bidra till tillväxt för alla genom att främja interkul
turell dialog med full respekt för kulturell mångfald. Kulturverk
samhet och kulturprogram kan stärka social sammanhållning
och samhällsutveckling och ge enskilda personer eller ett sam
hälle möjlighet att fullt ut engagera sig i det sociala, kulturella
och ekonomiska samhällslivet.

UPPMANAR KOMMISSIONEN ATT

— utan att det påverkar de kommande förhandlingarna om
den nya fleråriga budgetramen, betrakta hur den i sina för
slag till framtida EU-politik och finansieringsinstrument fullt
ut kan ta hänsyn till kulturens bidrag till Europa 2020strategins måluppfyllelse,

UPPMANAR MEDLEMSSTATERNA ATT

— beakta kulturens tvärgående egenskaper när de utformar en
relevant politik och nationella reformprogram som är av
sedda att bidra till uppnåendet av Europa 2020-strategins
mål, och att utväxla bästa praxis när det gäller verktyg och
metoder för att mäta kulturens bidrag till dessa mål,

— stärka synergierna och främja partnerskap mellan utbild
ningssektorn, kultursektorn, forskningsinstitutioner och nä
ringslivet på nationell, regional och lokal nivå med särskilt
beaktande av talangfostran och de färdigheter och kom
petenser som krävs för kreativ verksamhet,

— utnyttja EU:s finansieringsinstrument – särskilt strukturfon
derna – för att erkänna kulturens potential och de kulturella
och kreativa industrierna som pådrivare av utvecklingen i
regioner och i städer och, när så är lämpligt, integrera dem i
smarta specialiseringsstrategier (2),
(1) European Competitiveness Report 2010 – SEK(2010) 1276 slutlig (ej
tillgänglig på svenska).
(2) Kommissionens meddelande av den 6 oktober 2010 Hur regionalpo
litiken kan bidra till smart tillväxt i Europa 2020 – KOM(2010) 553
slutlig.

— fortsätta samarbetet mellan alla relevanta kommissionsavdel
ningar i syfte att framhålla kulturens roll när det gäller
genomförandet av Europa 2020-strategin och säkerställa
att detta återspeglas i relevant politik, relevanta riktlinjer
och ledningsarrangemang,

UPPMANAR MEDLEMSSTATERNA OCH KOMMISSIONEN ATT INOM
VARS OCH ENS BEHÖRIGHET

— utnyttja den statistiska ram som utarbetats av ESSnet-kultur
i syfte att ta fram tillförlitlig, jämförbar och uppdaterad
information om kulturens sociala och ekonomiska effekter
och utarbeta framtida prioriteringar på grundval av de re
kommendationer som ESSnet-kultur har gått ut med,

— bygga vidare på de resultat som tas upp i kommissionens
ovan nämnda arbetsdokument och ta fasta på den möjlighet
som europeiska alliansen för de europeiska kreativa sekto
rerna, European Creative Industries Alliance, ger för att
stärka de kulturella och kreativa industrierna, särskilt små
företag och mikroföretag, och undersöka nya sätt att ytter
ligare öka deras egen innovationskapacitet samt kapacitet att
stimulera innovation i andra sektorer,
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— främja digitalisering av och tillgång till kulturarvet och nutida kulturinnehåll, inbegripet audiovisuella
verk, särskilt genom Europeana, för att på så sätt också främja och bevara kulturell mångfald och
flerspråkighet med full respekt för upphovsrätten och tillhörande rättigheter,
— främja hållbar kulturturism som en pådrivare av sammanhållning och ekonomisk utveckling,
— undersöka hur en kraftfull kulturkomponent i det livslånga lärandet kan förstärkas och bidra till utveck
lingen av nyckelkompetenser (1) och se till att detta återspeglas i den politiska utformningen.

(1) Nyckelkompetenser definieras i Europaparlamentets och rådets rekommendation av den 18 december 2006 om
nyckelkompetenser för livslångt lärande (EUT L 394, 30.12.2006, s. 10).
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BILAGA
Vid antagandet av dessa slutsatser erinrar rådet särskilt om följande:
— Rådets resolution av den 16 november 2007 om en europeiska kulturagenda (1).
— Visemannakommitténs rapport ”The New Renaissance” (2).
— Rådets slutsatser om kultur som en katalysator för kreativitet och innovation (av den 12 maj 2009) (3).
— Rådets slutsatser av den 27 november 2009 om främjande av en kreativ generation: att utveckla barns och ungdomars
kreativitet och innovativa förmåga genom kulturyttringar och tillgång till kultur (4).
— Rådets slutsatser av den 10 maj 2010 om kulturens bidrag till lokal och regional utveckling (5).
— Rådets slutsatser av den 18 november 2010 om kulturens roll för att bekämpa fattigdom och social utestängning (6).
— Ordförandeskapets slutsatser vid avslutandet av kulturministrarnas informella möte (Barcelona den 31 mars 2010) (7).
— Uttalande från ordförandeskapet av den 7 oktober 2010 i samband med kulturministrarnas informella möte (Bryssel
den 7 oktober 2010) (8).
— Ordförandeskapets uttalande i samband med kulturministrarnas informella möte (Gödöllő den 28 mars 2011).

(1) EUT C 287, 29.11.2007, s. 1.
(2) http://ec.europa.eu/information_society/activities/digital_libraries/doc/reflection_group/final-report-cdS3.pdf och dess bilagor http://ec.
europa.eu/information_society/activities/digital_libraries/index_en.htm
(3) 8175/1/09 REV 1.
4
( ) EUT C 301, 11.12.2009, s. 9.
(5) EUT C 135, 26.5.2010, s. 15.
(6) EUT C 324, 1.12.2010, s. 16.
(7) http://www.eu2010.es/export/sites/presidencia/comun/descargas/Ministerios/en_conclusiones_rim_cultura.pdf
(8) http://www.culture.be/fileadmin/sites/culture/upload/culture_super_editor/culture_editor/documents/Relations_IntNat/7_octobre_2010_
Reunion_informelle_des_Ministres_de_la_Culture_Declaration_de_la_Presidence_EN_final_2_.pdf
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