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C 175/1

IV
(Tiedotteet)

EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN, ELINTEN, TOIMISTOJEN JA
VIRASTOJEN TIEDOTTEET

NEUVOSTO
Neuvoston päätelmät kulttuurin osuudesta Eurooppa 2020 -strategian täytäntöönpanossa
(2011/C 175/01)
EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO,

OTTAEN HUOMIOON

— Eurooppa-neuvoston 17. kesäkuuta 2010 hyväksymän työl
lisyyttä ja älykästä, kestävää ja osallistavaa kasvua koskevan
Eurooppa 2020 -strategian (1),

— näiden päätelmien liitteessä esitetyn toimintapoliittisen pe
rustan,

ovat merkittävä teknologisten ja muiden innovaatioiden
lähde ja että tätä potentiaalia täytyy hyödyntää mahdollisim
man tehokkaasti,
— Aiheesta ”Kulttuuriteollisuuden ja luovan alan teollisuuden
mahdollisuudet käyttöön” julkaistun vihreän kirjan perus
teella suoritetun kuulemisen analyysiä koskevan komission
valmisteluasiakirjan (5), jossa todetaan, että ylivoimaisesti
suurin osa vastaajista vaati kulttuuriteollisuudelle ja luovalle
teollisuudelle tärkeää asemaa Eurooppa 2020 -strategian ja
sen lippulaivahankkeiden täytäntöönpanossa,
SUHTAUTUEN MYÖNTEISESTI

PALAUTTAEN MIELIIN

— Jäsenvaltioiden ja unionin talouspolitiikan laajoista suunta
viivoista 13 päivänä heinäkuuta 2010 annetun neuvoston
suosituksen (2), jonka suuntaviivassa 4 korostetaan kulttuu
riteollisuuden ja luovien toimialojen merkittävää taloudellista
potentiaalia ja niiden asemaa innovaation edistämisessä,

— Neuvoston päätelmät Eurooppa 2020 -strategian lippulaiva
hankkeiden ”Euroopan digitaalistrategia” ja ”Innovaatiounioni” vuorovaikutuksesta (3), joissa tuodaan esiin kulttuu
rialan ja luovan alan verkkosisältöjen merkitys ja koros
tetaan tarvetta tehostaa Euroopan kulttuuriperinnön digitoi
mista ja levittämistä, myös digitaalista kirjastoa koskevan
hankkeen Europeanan avulla,

— Eurooppa 2020 -strategian lippulaivahankkeesta Innovaa
tiounioni: Euroopan muutoksen nopeuttaminen innovoinnin
avulla nopeasti muuttuvassa maailmassa annetut neuvoston
päätelmät (4), joissa todetaan, että kulttuuriala ja luovat alat
(1 )
(2 )
(3 )
(4 )

EUCO 13/1/10 REV 1.
EUVL L 191, 23.7.2010, s. 28.
Asiak. 16834/10.
Asiak. 17165/10.

— Eurooppa 2020 -strategian ja sen lippulaivahankkeiden yh
dennettyihin suuntaviivoihin,
KATSOO SEURAAVAA:

— kulttuuri voi osaltaan edistää merkittävästi ja moniulottei
sesti Eurooppa 2020 -strategian yhdennetyissä suuntavii
voissa ja lippulaivahankkeissa esitettyjä toimenpiteitä, joilla
pyritään tekemään EU:sta älykäs, kestävä ja osallistava
talous,
— neuvoston kulttuurialan työsuunnitelmassa (2011-2014) (6)
on määritetty tehostetun yhteistyön kuusi painopistealaa tä
hän edistämistarkoitukseen,
— kaikkien asiaankuuluvien alojen välinen yhteistyö ja kohden
nettu lähestymistapa politiikan kaikilla tasoilla on kiireelli
nen asia ja avainasemassa tämän vaikutuksen hyödyntämi
sessä,
— on tärkeää, että Eurooppa 2020 -strategian hallintoraken
teissa voidaan ottaa huomioon kulttuurin ja luovan alan
vaikutus,
(5) Asiak. 8224/11 – SEC(2011) 399 lopullinen.
(6) EUVL C 325, 2.12.2010, s. 1.
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KOROSTAEN

1. Kulttuurin vaikutusta älykkääseen kasvuun
Kulttuuriteollisuudessa ja luovassa teollisuudessa on tarjolla
suuri työllisyyspotentiaali. Viime vuosikymmenenä kulttuuriteol
lisuuden ja luovan teollisuuden kokonaistyöllisyys lisääntyi kol
minkertaisesti verrattuna työllisyyden kasvuun koko EU:n talou
dessa (1). Ne toimivat myös luovuuden ja muun kuin teknolo
gisen innovoinnin edistäjinä koko taloudessa tuottaessaan kor
kealaatuisia ja kilpailukykyisiä palveluja ja tavaroita. Asian
mukaisesti koulutukseen yhdistettynä kulttuuri voi edistää te
hokkaasti ammattitaitoisen ja mukautumiskykyisen työvoiman
perus- ja jatkokoulutusta ja näin lisätä talouden suorituskykyä.

2. Kulttuurin vaikutusta kestävään kasvuun
Kulttuuri voi vaikuttaa kestävään kasvuun edistämällä vihreäm
pää liikkuvuutta ja käyttämällä huipputason kestäviä teknologi
oita, kuten digitointia, joka varmistaa kulttuurisisältöjen sähköi
sen saatavuuden. Taiteilijoilla ja kulttuurialalla yleensä voi olla
keskeinen rooli ihmisten ympäristöasenteiden muuttamisessa.
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— kannustamaan kestäviä ja vihreitä teknologioita kulttuurituotteiden ja -palvelujen tuotanto- ja jakeluprosesseissa kes
tävän kehityksen edistämiseksi ja tukemaan taiteilijoita ja
kulttuurialaa kestävään kehitykseen liittyviä kysymyksiä kos
kevan tietoisuuden lisäämisessä muun muassa epäviralliseen
ja arkioppimiseen liittyvässä toiminnassa,

— tarkastelemaan aineettoman ja aineellisen kulttuuriperinnön
roolia yhteisöllisessä kehityksessä ja aktiivisen kansalaisuu
den edistämisessä ja ottamaan se huomioon asianmukaisia
paikallisia ja alueellisia kehitysstrategioita laadittaessa,

— vastaamaan tehokasta sosiokulttuurista työtä tekevien eri
koistuneiden laitosten ja ammattilaisten koulutustarpeisiin
ja näiden valmiuksien kehittämistä koskeviin päätavoitteisiin,

— määrittämään julkisten kulttuurijärjestöjen valmiuksien ke
hittämistarpeet, jotta ne voisivat tarjota sopivia palveluja,
ottaen erityisesti huomioon niiden sosiokulttuuriset tehtävät,

3. Kulttuurin vaikutusta osallistavaan kasvuun
Kulttuuri voi vaikuttaa osallistavaan kasvuun edistämällä kult
tuurien välistä vuoropuhelua ottamalla täysin huomioon kult
tuurisen monimuotoisuuden. Kulttuuritoiminnalla ja -ohjelmilla
voidaan lujittaa sosiaalista yhteenkuuluvuutta ja yhteisöllistä ke
hitystä sekä mahdollistaa yksilön tai yhteisön täysipainoinen
osallistuminen sosiaaliseen, kulttuuriseen ja taloudelliseen elä
mään,

PYYTÄÄ KOMISSIOTA

— tarkastelemaan, miten komission ehdotuksissa tulevan EU:n
politiikan ja rahoitusvälineiden osalta voidaan täysimääräi
sesti ottaa huomioon kulttuurin vaikutus Eurooppa 2020
-strategian tavoitteisiin, sanotun kuitenkaan rajoittamatta
uutta monivuotista rahoituskehystä koskevia tulevia neuvot
teluja,

KEHOTTAA JÄSENVALTIOITA

— ottamaan huomioon kulttuurin monialaisuuden laatiessaan
Eurooppa 2020 -strategian tavoitteiden saavuttamiseen liit
tyviä asiaan kuuluvia politiikkoja sekä kansallisia uudistus
ohjelmia ja jakamaan sellaisia välineitä ja menetelmiä kos
kevia hyviä käytäntöjä, joilla mitataan kulttuurin vaikutusta
näihin tavoitteisiin,

— lujittamaan koulutuksen, kulttuurin, tutkimuslaitosten ja yri
tyssektorin välisiä synergioita sekä edistämään niiden välisiä
kumppanuuksia kansallisella sekä alue- ja paikallistasoilla,
kiinnittäen erityistä huomiota kykyjen vaalimiseen ja luovan
toiminnan edellyttämiin taitoihin,

— hyödyntämään EU:n rahoitusvälineitä, erityisesti rakennera
hastoja, jotta tunnustetaan kulttuurin sekä kulttuuriteollisuu
den ja luovan teollisuuden potentiaali alueiden ja kaupun
kien kehittymisen edistäjinä ja tarpeen mukaan sisällytetään
ne älykkään erikoistumisen strategioihin (2),
(1) Euroopan kilpailukykyä käsittelevä selvitys 2010, SEC(2010) 1276
lopullinen.
(2) Komission 6. lokakuuta 2010 antama tiedonanto ”Aluepolitiikan
panos Eurooppa 2020 -strategian mukaisessa älykkäässä kasvussa”
– KOM (2010) 553 lopullinen.

— jatkamaan kaikkien asiaankuuluvien komission yksiköiden
välistä yhteistyötä kulttuurin roolin painottamiseksi Eu
rooppa 2020 -strategian täytäntöönpanossa ja varmis
tamaan, että se näkyy asiaankuuluvissa politiikoissa, suunta
viivoissa ja hallinnoinnissa,

PYYTÄÄ JÄSENVALTIOITA JA KOMISSIOTA TOIMIVALTANSA PUIT
TEISSA

— käyttämään hyväksi eurooppalaisten tilastojärjestelmien kult
tuurialan verkoston ESS-net-culturen parhaillaan kehittämiä
tilastopuitteita luotettavien, vertailukelpoisten ja ajantasaisten
tietojen tuottamiseksi kulttuurin sosiaalisesta ja taloudelli
sesta vaikutuksesta ja työskentelemään tulevaisuuden paino
pisteiden parissa ESS-net-culturen antamien suositusten poh
jalta,

— hyödyntämään edellä mainittuun komission valmisteluasia
kirjaan sisältyviä tuloksia ja tarttumaan Euroopan luovan
teollisuuden yhteenliittymän tarjoamaan tilaisuuteen kulttuu
riteollisuuden ja luovan teollisuuden, erityisesti pk-yritysten
ja mikroyritysten, vahvistamiseksi sekä tarkastelemaan uusia
tapoja lisätä edelleen niiden omia innovointivalmiuksia ja
niiden valmiuksia lisätä innovointia muilla aloilla,
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— edistämään kulttuuriperinnön ja tämän päivän kulttuurisisältöjen, audiovisuaaliset teokset mukaan lu
kien, digitointia ja saatavuutta, erityisesti Europeanan kautta edistäen ja ylläpitäen näin myös kulttuurien
moninaisuutta ja monikielisyyttä kunnioittamalla täysin tekijänoikeutta ja lähioikeuksia,
— edistämään kestävää kulttuurimatkailua yhteenkuuluvuuden ja talouskehityksen edistäjänä,
— tutkimaan, miten vahvaa kulttuurielementtiä elinikäisessä oppimisessa voidaan lujittaa avaintaitojen ke
hittämiseksi (1), tavoitteena hyödyntää sitä tämän alan toiminnan suunnittelussa.

(1) Avaintaidot on määritelty Euroopan parlamentin ja neuvoston 18. joulukuuta 2006 antamassa suosituksessa elin
ikäisen oppimisen avaintaidoista (EUVL L 394, 30.12.2006, s. 10).
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LIITE
Nämä päätelmät antaessaan neuvosto viittaa erityisesti seuraaviin tausta-asiakirjoihin:
— Neuvoston päätöslauselma, tehty 16 päivänä marraskuuta 2007, Euroopan unionin kulttuuria koskevasta
asialistasta (1),
— Viisaiden komitean raportti ”The New Renaissance” (2),
— Neuvoston päätelmät kulttuurista luovuuden ja innovoinnin innoittajana (12. toukokuuta 2009) (3),
— Neuvoston päätelmät, annettu 27 marraskuuta 2009, luovan sukupolven tukemisesta: lasten ja nuorten luovuuden ja
innovointikyvyn kehittäminen kulttuuri-ilmaisun ja kulttuurin saatavuuden kautta (4),
— Neuvoston päätelmät, annettu 10 päivänä toukokuuta 2010, kulttuurin vaikutuksesta alueelliseen ja paikalliseen
kehitykseen (5),
— Neuvoston päätelmät, annettu 18 päivänä marraskuuta 2010, kulttuurin asemasta köyhyyden ja sosiaalisen syrjäyty
misen torjunnassa (6),
— Puheenjohtajan päätelmät kulttuuriministerien epävirallisen kokouksen (Barcelona, 31. maaliskuuta 2010)
päätteeksi (7),
— Kulttuuriministerien epävirallisen kokouksen johdosta annettu puheenjohtajavaltion lausuma (Bryssel, 7. lokakuuta
2010) (8),
— Kulttuuriministerien epävirallisen kokouksen johdosta annettu puheenjohtajavaltion lausuma (Gödöllő, Unkari,
28. maaliskuuta 2011).

(1) EUVL C 287, 29.11.2007, s. 1.
(2) http://ec.europa.eu/information_society/activities/digital_libraries/doc/reflection_group/final-report-cdS3.pdf and its annexes http://ec.
europa.eu/information_society/activities/digital_libraries/index_en.htm
(3) 8175/1/09 REV 1.
4
( ) EUVL C 301, 11.12.2009, s. 9.
(5) EUVL C 135, 26.5.2010, s. 15.
(6) EUVL 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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Neuvoston päätelmät taiteilijoille ja kulttuurialan ammattilaisille suunnatuista liikkuvuutta
koskevista tiedotuspalveluista
(2011/C 175/02)
EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO,

OTTAEN HUOMIOON

— Kulttuuri-ohjelman 2007–2013 (1) ja sen erityistavoitteen
taiteilijoiden ja kulttuurialan ammattilaisten kansainvälisestä
liikkuvuudesta,

— 16. marraskuuta 2007 annetun neuvoston päätöslauselman
Euroopan unionin kulttuuria koskevasta asialistasta (2), jonka
mukaan taiteilijoiden ja kulttuurialan ammattilaisten liikku
vuus edistää merkittävällä tavalla sen strategisten tavoittei
den saavuttamista,

— Euroopan parlamentin pilottihankkeeseen, joka koskee tai
teilijoiden liikkuvuutta ja jolla tuetaan taiteilijoiden liikku
vuutta edistävää toimintaympäristöä, mukaan lukien tiedo
tusjärjestelmiä käsittelevä tutkimus (7),

— avoimen koordinaatiomenetelmän työryhmän kesäkuussa
2010 julkistamaan selvitykseen taiteilijoiden ja kulttuurialan
ammattilaisten liikkuvuudesta ja erityisesti siinä annettuihin
suosituksiin taiteilijoille ja kulttuurialan ammattilaisille suun
natuista liikkuvuutta koskevista tiedotuspalveluista, mukaan
lukien liikkuvuutta koskevista tiedotuspalveluista annetut
suuntaviivat (8),

SEKÄ KATSOEN SEURAAVAA:

— neuvoston 21. toukokuuta 2008 antamat päätelmät kulttuu
rialan työsuunnitelmasta kaudelle 2008–2010 (3) ja erityi
sesti painopisteen 1: Taiteilijoiden ja muiden kulttuurialan
ammattilaisten liikkuvuuden edellytysten parantaminen,

— taiteilijoiden ja kulttuurialan ammattilaisten liikkuvuus Eu
roopassa on tärkeää kulttuurien ja kielten monimuotoisuu
den sekä kulttuurienvälisen vuoropuhelun edistämiseksi. Eu
roopan unionin ja sen jäsenvaltioiden kannattaa aktiivisesti
edistää tätä,

— neuvoston 18. marraskuuta 2010 antamat päätelmät kult
tuurialan työsuunnitelmasta vuosiksi 2011–2014 (4) ja eri
tyisesti painopistealan C: Ammattiosaaminen ja liikkuvuus,

— taiteilijoiden ja kulttuurialan ammattilaisten liikkuvuudella
edistetään luovia tapaamisia sekä kulttuurihyödykkeiden ja
-palveluiden tuotantoa ja vaihtoa,

— 20. lokakuuta 2005 hyväksytyn Unescon yleissopimuksen
kulttuuri-ilmaisujen moninaisuuden suojelemisesta ja edis
tämisestä (5), jonka osapuolina EU ja monet jäsenvaltiot
ovat; ne ovat näin ollen sitoutuneet varmistamaan, että tai
teilijat, kulttuurialan ammattilaiset ja kansalaiset kaikkialla
maailmassa voivat monipuolisesti luoda, tuottaa ja levittää
kulttuuritoimintaa, -tuotteita ja -palveluja, myös omiaan,
sekä päästä niistä osallisiksi,

— liikkuvuus vahvistaa Euroopan unioniin kuulumisen tunnetta
ja syventää tietämystä omista yhteisistä kulttuureistamme,

VIITATEN

— komission yksiköiden valmisteluasiakirjaan aiheesta ”Kult
tuuriteollisuuden ja luovan alan teollisuuden mahdollisuudet
käyttöön” julkaistun vihreän kirjan perusteella suoritetun
kuulemisen analyysiin ja erityisesti liikkuvuutta ja teosten
levitystä koskevaan lukuun (6), jossa painotetaan, että monet
vastaajat kommentoivat liikkuvuuteen vaikuttavia sääntely-,
oikeudellisia ja muita seikkoja ja pyysivät lisätietoja näistä
kysymyksistä,
(1 )
(2 )
(3 )
(4 )
(5 )

EUVL L 372, 27.12.2006, s. 1.
EUVL C 287, 29.11.2007, s. 1.
EUVL C 143, 10.6.2008, s. 9.
EUVL C 325, 2.12.2010, s. 1.
Neuvoston päätös 2006/515/EY, tehty 18. toukokuuta 2006, kult
tuuri-ilmaisujen moninaisuuden suojelemista ja edistämistä koskevan
yleissopimuksen tekemisestä (EUVL L 201, 25.7.2006, s. 15). Yleis
sopimus sisältää toimenpiteitä, jotka ovat olennaisia liikkuvuuden ja
kulttuurivaihdon kannalta.
(6) SEK(2011) 399 lopullinen.

— liikkuvuus on tärkeää Euroopan työmarkkinoiden tehokkaan
toiminnan kannalta perussopimusten mukaisesti. Sisämark
kinoiden tarjoamien mahdollisuuksien nykyistä aktiivisempi
ja tehokkaampi hyödyntäminen voi luoda uusia työpaikkoja
ja työtilaisuuksia taiteilijoille ja kulttuurialan ammattilaisille
ja edistää näin työllisyyttä kulttuurialalla sekä laajemmin
elinkeinoelämässä,

— kulttuuri- ja taiteellinen työ saa yhä enemmän jalansijaa
kansainvälisissä yhteyksissä, ja työtilaisuudet, kiertueet, oles
kelut, yhteistyö, yhteistuotannot, urakehitys, koulutus ja ver
taisoppiminen ulottuvat usein kansallisten rajojen yli,

— liikkuvuuden lisääminen ja parantaminen voi osaltaan auttaa
saavuttamaan Eurooppa 2020 -strategian tavoitteet eli saa
maan aikaan älykästä, kestävää ja osallistavaa kasvua (9),
(7) ”Information systems to support the mobility of artists and other
professionals in the culture field: a feasibility study”, ECOTEC, 2009
- http://ec.europa.eu/culture/key-documents/doc2039_en.htm
(8) http://ec.europa.eu/culture/our-policy-development/doc1569_en.htm
(9) KOM(2010) 2020.
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— niiden sääntely- ja hallinnollisten kysymysten ratkaiseminen,
jotka saattavat aiheuttaa esteitä taiteilijoiden ja kulttuurialan
ammattilaisten liikkuvuudelle, ei yleensä kuulu kulttuurivi
ranomaisten tehtäviin. Tämän vuoksi useiden viranomaisten
välinen verkottuminen ja yhteistyö eurooppalaisella, kansal
lisella, alueellisella ja paikallisella tasolla on tärkeää,

— vaikeus saada oikeita ja kattavia tietoja ja neuvontaa liikku
vuutta koskevissa asioissa on yksi pääasiallisista esteistä, joita
taiteilijat ja kulttuurialan ammattilaiset mainitsevat halutes
saan liikkua EU:ssa,

15.6.2011

Tarkoituksena on, että yhteiset tiedot käsittäisivät vähintään
sääntely- ja hallinnollisia kysymyksiä sekä muita liikkuvuutta
koskevia, esimerkiksi sosiaaliturvaan, verotukseen, teollis- ja te
kijänoikeuksiin, viisumeihin ja työlupiin, vakuutuksiin ja tulli
asioihin sekä ammattipätevyyden tunnustamiseen liittyviä kysy
myksiä. Lisäksi voitaisiin tarjota rahoitus- ja koulutusmahdolli
suuksia koskevia tietoja.

Näiltä edellä mainituilta aloilta annettavien tietojen laadun ta
kaamiseksi tarvitaan strategisia kumppanuuksia. Niihin tahoihin,
joita asia koskee, voivat kuulua esimerkiksi EU, kansalliset ja
alueelliset viranomaiset, kulttuurilaitokset, työnantajien ja työn
tekijöiden liitot sekä koulutuslaitokset,

KEHOTTAA JÄSENVALTIOITA JA KOMISSIOTA TOIMIVALTANSA
PUITTEISSA JA TOISSIJAISSUUSPERIAATTEEN MUKAISESTI

— edistämään liikkuvuutta koskevien tiedotuspalvelujen avulla
kattavien ja oikeiden tietojen antamista taiteilijoille ja kult
tuurialan ammattilaisille, jotka haluavat liikkua EU:ssa. Tätä
varten olisi käytettävä julkishallinnon ja kulttuurialan orga
nisaatioiden asiantuntemusta. Mahdollisuuksien mukaan olisi
hyödynnettävä jo olemassa olevia palveluja tiedon levittämi
seksi tiedostaen, että joissain tapauksissa nämä ovat oikeiden
tietojen ensisijaisia lähteitä.

Liikkuvuutta koskevilla tiedotuspalveluilla tarkoitetaan tässä pal
veluja, jotka antavat tietoja taiteilijoille ja kulttuurialan ammat
tilaisille, jotka haluavat liikkua EU:ssa.

Liikkuvuutta koskevien tiedotuspalvelujen kohderyhmänä pide
tään taiteilijoita ja kulttuurialan ammattilaisia, jotka saapuvat
maahan, oleskelevat maassa tai poistuvat maasta. Taiteilijoiden
ja kulttuurialan ammattilaisten yhteisöön kuuluvat kaikki kult
tuurialan ammattilaiset, olivatpa he taiteen, hallinnon, logistii
kan, tiedottamisen tai muun alan ammattilaisia, sekä muilla
aloilla taiteellista ammattia harjoittavat (1). Yksittäisten taiteilijoi
den ja kulttuurialan ammattilaisten lisäksi toimijoihin kuuluu
erityisryhmiä, taiteilijaryhmiä ja organisaatioita. Koska monet
Euroopassa elävät ja työskentelevät taiteilijat ovat kolmansien
maiden kansalaisia, erityistä huomiota olisi kiinnitettävä heidän
erityistarpeisiinsa.

Tässä yhteydessä liikkuvuutta koskevat tiedotuspalvelut määritel
lään yhteisten laatuvaatimusten, sovittujen aiheiden ja strategis
ten kumppanuuksien avulla.

Laatuvaatimuksilla määritetään yhteinen vapaaehtoisuuteen pe
rustuva velvoite, johon kaikkien liikkuvuutta koskeviin tiedotus
palveluihin (verkostoon) osallistuvien sidosryhmien on sitoudut
tava, jotta varmistetaan käyttäjille annettavien tietojen korkea
laatu.
(1) Kulttuurialan ammattilaisten laajempaan ryhmään kuuluvat kuraatto
rit, kulttuurilaitosten johtajat ja henkilöstö, teknikot, lavastajat, tietoja viestintätekniikan asiantuntijat, viestinnän asiantuntijat jne.

TAITEILIJOILLE JA KULTTUURIALAN TOIMIJOILLE SUUNNATTUJEN
TIEDOTUSPALVELUJEN TEHOKKUUDEN JA TOIMIVUUDEN EDIS
TÄMISEKSI SOVELLETAAN SEURAAVAA:

— olisi edistettävä tiedon tuottajien vertaisoppimista ja koulu
tusmahdollisuuksia, jotta heillä olisi selvä käsitys taiteilijoi
den ja kulttuurialan ammattilaisten työ- ja elinolosuhteista ja
hyvä tietämys asiaan liittyvistä kansallisista ja EU:n säännök
sistä ja menettelyistä. Tämä auttaa varmistamaan, että tiedon
tuottajat pystyvät kattavasti toimittamaan käyttäjille tietoa
kansallisista ja EU:n säännöistä ja määräyksistä sekä menet
telyistä, oikeuksista ja velvoitteista,

— tiedon tuottajien verkottuminen on olennaista, jotta tiedon
tuottajat eri jäsenvaltioissa voivat olla yhteydessä auttaakseen
”omia” taiteilijoitaan ja kulttuurialan ammattilaisiaan saa
maan tarvitsemaansa tietoa kohdejäsenvaltioiden sääntelystä
ja olosuhteista. Verkottuminen tarjoaa myös mahdollisuuksia
valmiuksien lisäämiseen ja vertaisoppimiseen. Järjestelmän
toiminnan kannalta on erittäin tärkeää, että kaikkien jäsen
valtioiden tiedon tuottajat osallistuvat siihen,

— olisi kerättävä perustietoa liikkuvuutta koskevien tiedotus
palvelujen käytöstä, jotta näiden palvelujen laatua ja saa
tavuutta voidaan parantaa. Sääntelyyn ja sen soveltamiseen
liittyvistä toistuvista ja rakenteellisista kysymyksistä olisi ra
portoitava toimivaltaisille kansallisille viranomaisille ja asiaan
liittyville Euroopan komission yksiköille liikkuvuutta kos
kevien edellytysten parantamiseksi pitkällä aikavälillä,

TÄTÄ VARTEN KOMISSIOTA PYYDETÄÄN

— kauden 2011–2014 kulttuurialan työsuunnitelman mukai
sesti perustamaan asiantuntijaryhmä, joka ehdottaa, mitä yh
teistä sisältöä EU:ssa liikkumaan haluaville taiteilijoille ja
kulttuurialan ammattilaisille annettavissa tiedoissa olisi ja
millaisia laatuvaatimuksia tiedotukseen ja neuvontaan sovel
lettaisiin. Työryhmä määrittää liikkuvuutta koskevien tiedo
tuspalvelujen yksityiskohtaiset aiheet ja sisällön suuntaviivat,
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myös kolmansien maiden kansalaisten osalta. Avointa koor
dinointimenetelmää käsittelevän työryhmän kesäkuussa
2010 julkistama selvitys taiteilijoiden ja kulttuurialan am
mattilaisten liikkuvuudesta, mukaan lukien liikkuvuutta kos
kevista tiedotuspalveluista annetut suuntaviivat, muodostaa
perustan asiantuntijaryhmän työskentelyyn,

— selvittämään, miten liikkuville taiteilijoille ja kulttuurialan
ammattilaisille tarkoitettuja tiedotuspalveluja voitaisiin tukea
taloudellisesti, kun laaditaan ehdotuksia tuleviksi ohjelmiksi
tämän vaikuttamatta tulevan monivuotisen rahoituskehyksen
tarkasteluun,

— levittämään liikkuvuutta koskevaa tietoa EU:n foorumien (1)
kautta niin, että tiedustelut ohjataan asiaan erikoistuneille
jäsenvaltioiden tai kulttuurialan viranomaisille, jotka pys
tyvät antamaan kattavaa ja täsmällistä tietoa ja opastusta
liikkuvuudesta taiteilijoille ja kulttuurialan ammattilaisille,

JÄSENVALTIOITA KEHOTETAAN

— hyväksymään muun muassa edellä mainitun asiantuntijaryh
män ehdotuksen perusteella yhteinen vähimmäissisältö ja
yhteiset laatuvaatimukset, kun ne laativat tai kehittävät edel
leen taiteilijoille ja kulttuurialan ammattilaisille tarkoitettuja
liikkuvuutta koskevia tiedotuspalveluita ja tarvittaessa täy
dentävät jo olemassa olevia kansallisia tiedotuspalveluita,

(1) Sinun Eurooppasi (http://ec.europa.eu/youreurope/); Eures (European
Job Mobility portal, http://ec.europa.eu/eures).

C 175/7

— varmistamaan kansallisiin rakenteisiin ja perinteisiin perus
tuen, että liikkuvuutta koskevat tiedotuspalvelut ovat puolu
eettomia sekä mahdollisimman kustannustehokkaita, luotet
tavia ja käyttäjäystävällisiä,
— määrittämään välineet, joilla liikkuvuutta koskevaa tietoa le
vitetään julkisesti taiteilijoille ja kulttuurialan ammattilaisille,
ja tapauksen mukaan käyttämään olemassa olevia palveluita,
— tarjoamaan mahdollisuuksien mukaan monikielisellä inter
netsivustolla taiteilijoiden ja kulttuurialan ammattilaisten
kannalta olennaisia kansallisia tietoja liikkuvuudesta. On
kannustettava kääntämistä, muun muassa konekääntämistä,
monikielisyyden edistämiseksi sekä tiedonsaannin ja liikku
vuushankkeiden helpottamiseksi,
JÄSENVALTIOITA JA KOMISSIOTA KEHOTETAAN

— tekemään tiivistä yhteistyötä Euroopan tason liikkuvuutta
koskevien tiedotuspalveluiden välisen verkottumisen kannus
tamiseksi, ja näin ollen tehostamaan niille taiteilijoille ja
kulttuurialan ammattilaisille suunnattua tiedotusta, jotka ha
luavat liikkua EU:n sisällä, ottaen huomioon olemassa olevat
tiedottamista ja neuvontaa koskevat kumppanuudet myös
kulttuurialalla ja kehittäen niitä tarpeen mukaan,
— seuraamaan liikkuvuutta koskevien tiedotuspalvelujen toteu
tumista, jotta näiden palvelujen laatua ja saatavuutta voidaan
parantaa.
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Neuvoston päätelmät varhaiskasvatuksesta: varhaiskasvatuksella parhaat mahdolliset lähtökohdat
lasten tulevaisuudelle
(2011/C 175/03)
EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO,

OTTAEN HUOMIOON:

— neuvoston ja neuvostossa kokoontuneiden jäsenvaltioiden
hallitusten edustajien 14. marraskuuta 2006 antamat pää
telmät tehokkuudesta ja tasapuolisuudesta koulutuksessa (1),

— neuvoston ja neuvostossa kokoontuneiden jäsenvaltioiden
hallitusten edustajien 21. marraskuuta 2008 antamat pää
telmät ”Nuorten valmistaminen 2000-lukuun: koulualan eu
rooppalainen yhteistyöohjelma” (2),

SEKÄ OTTAEN HUOMIOON:

Budapestissä 21. ja 22. helmikuuta 2011 aiheesta ”Asiantunte
mus ja tasapuolisuus varhaiskasvatuksessa” (Excellence and
Equity in Early Childhood Education and Care) pidetyn puheen
johtajavaltion konferenssin, jossa korostettiin varhaiskasvatuksen
määrällisten ja laadullisten ulottuvuuksien yhteenliittämisen tär
keyttä, ja komission tiedonannon Euroopan parlamentille, neu
vostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden ko
mitealle ”Lapsen oikeuksia koskeva EU:n toimintasuunni
telma” (7),
PANEE MERKILLE komission tiedonannon ”Varhaiskasvatuksesta
parhaat mahdolliset lähtökohdat lasten tulevaisuudelle” (8).

TOTEAA SEURAAVAA:

— neuvoston 12. toukokuuta 2009 antamat päätelmät euroop
palaisen koulutusyhteistyön strategisista puitteista (ET
2020) (3),

— neuvoston 26. marraskuuta 2009 antamat päätelmät maa
hanmuuttajataustaisten lasten koulutuksesta (4),

— neuvoston 11. toukokuuta 2010 antamat päätelmät koulu
tuksen sosiaalisesta ulottuvuudesta (5),

PALAUTTAEN MIELEEN, ETTÄ:

koulutusjärjestelmien tehokkuuden ja tasapuolisuuden paranta
misella kaikilla tasoilla – varhaisista ikävuosista aina aikuisikään
saakka – on perustava osuus älykkään, kestävän ja osallistavan
kasvun Eurooppa 2020 -strategian tavoitteiden saavuttami
sessa (6),

VAHVISTAEN, ETTÄ:

vaikka vastuu koulutusjärjestelmien organisoinnista ja sisällöstä
on yksittäisillä jäsenvaltioilla, avoimen koordinointimenetelmän
avulla Euroopan tasolla tehtävä yhteistyö yhdessä EU:n ohjel
mien tehokkaan käytön kanssa voi edistää laadukkaan koulu
tuksen kehittämistä tukemalla ja täydentämällä kansallisella ta
solla toteutettavia toimenpiteitä ja auttamalla jäsenvaltioita vas
taamaan yhteisiin haasteisiin,
(1 )
(2 )
(3 )
(4 )
(5 )
(6 )

EUVL C 298, 8.12.2006, s. 3.
EUVL C 319, 13.12.2008, s. 20.
EUVL C 119, 28.5.2009, s. 2.
EUVL C 301, 11.12.2009, s. 5.
EUVL C 135, 26.5.2010, s. 2.
Eurooppa-neuvoston päätelmät, maaliskuu 2010 – asiak. EUCO
7/1/10 REV 1.

1. Korkealaatuinen varhaiskasvatus (9) tuo mukanaan laajan
joukon sekä yksilöille että koko yhteiskunnalle koituvia ly
hyen ja pitkän aikavälin hyötyjä. Se täydentää perheen kes
keistä tehtävää ja luo kielten oppimisen, tuloksellisen elin
ikäisen oppimisen, sosiaalisen integraation, henkilökohtaisen
kehityksen ja työllistyvyyden olennaisen perustan. Jos vahva
perusta luodaan lapsen ollessa vastaanottavassa iässä, myö
hemmästä oppimisesta tulee vaikuttavampaa ja se jatkuu
todennäköisesti koko eliniän, mikä lisää opetuksen tulosten
tasapuolisuutta ja alentaa yhteiskunnalle aiheutuvia kustan
nuksia, kun lahjakkuus ei mene hukkaan ja julkiset hyvin
vointi-, terveys- ja jopa oikeudelliset menot pienenevät.
2. Korkealaatuisesta varhaiskasvatuksesta on hyötyä kaikille
lapsille, mutta erityisesti sosioekonomisesti heikommassa
asemassa oleville, muuttaja- tai romanitaustaisille tai erityis
opetusta tarvitseville, muun muassa vammaisille. Auttaes
saan vähentämään saavutuseroja ja tukiessaan kognitiivista,
kielellistä, sosiaalista ja emotionaalista kehitystä se voi aut
taa katkaisemaan huono-osaisuuden ja vieraantumisen kier
teen, joka johtaa usein koulun keskeyttämiseen ja köyhyy
den siirtymiseen yhdeltä sukupolvelta seuraavalle.
3. Tässä suhteessa yleisesti ja tasapuolisesti saatavilla olevan
korkealaatuisen varhaiskasvatuksen antaminen voi edistää
tuntuvasti Eurooppa 2020 -strategian onnistumista ja eri
tyisesti kahden EU:n päätavoitteen saavuttamista: koulun
käynnin keskeyttävien nuorten osuuden vähentäminen alle
10 prosenttiin ja vähintään 20 miljoonan ihmisen saa
minen pois köyhyysriskin ja sosiaalisen syrjäytymisen pii
ristä.
(7) Asiak. 7226/11 – KOM(2011) 60 lopullinen.
(8) Asiak. 6264/11 – KOM(2011) 66 lopullinen.
(9) Näissä päätelmissä tarkoitetaan ilmaisulla ’varhaiskasvatus’ (engl.
early childhood education and care) järjestelyjä, joiden puitteissa
tarjotaan lapsille ensimmäisestä ikävuodesta oppivelvollisuusikään
saakka opetusta ja hoitoa riippumatta puitteista, rahoituksesta, au
kioloajoista tai ohjelman sisällöstä – ja se sisältää esiasteen koulu
tuksen ja esiopetuksen antamisen. (Lähde: OECD Starting Strong I
(2006), s. 7).
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4. Koska varhaiskasvatus lisäksi tarjoaa mahdollisuuden var
haiseen oppimisvaikeuksien havaitsemiseen ja niihin puut
tumiseen, se voi auttaa löytämään erityisopetusta tarvitsevat
pienet lapset ja mahdollisuuksien mukaan helpottaa heidän
integroitumistaan tavanomaiseen kouluun.

5. Jäsenvaltiot ovat edistyneet viime vuosina yleensä hyvin
varhaiskasvatuksen saatavuuden parantamisessa, mutta tar
vitaan lisäponnisteluja, jotta päästäisiin ET 2020:n strategis
ten puitteiden (1) yhteydessä sovittuun tavoitteeseen varhais
kasvatusta koskevasta 95 prosentin osallistumistasosta vuo
teen 2020 mennessä ja erityisesti varmistettaisiin heikom
mista lähtökohdista olevien lasten parempi pääsy sen pii
riin.

6. Korkealaatuisen varhaiskasvatuksen tarjoaminen on aivan
yhteä tärkeää kuin sen saatavuuden ja kohtuuhintaisuuden
varmistaminen, ja huomiota on kiinnitettävä sellaisiin kysy
myksiin kuin ympäristö ja infrastruktuuri, henkilöstö, ope
tussuunnitelma, hallinto ja laadunvarmistus.

7. Varhaiskasvatuksen palveluihin tarvitaan järjestelmällisempi
ja yhtenäisempi lähestymistapa paikallisella, alueellisella ja
kansallisella tasolla: tarvitaan kaikkien asiaankuuluvien si
dosryhmien – perheet mukaan lukien – osallistumista
sekä esimerkiksi koulutusta, kulttuuria, sosiaaliasioita, työl
lisyyttä, terveyttä ja oikeusasioita koskevien politiikan eri
alojen tiivistä poikkialaista yhteistyötä.

8. Miesten osuuden lisääminen varhaiskasvatuksessa on tär
keää asenteiden muuttamiseksi ja sen osoittamiseksi, että
kyseiset tehtävät eivät ole yksinomaan naisten alaa. Roo
limallien saaminen kummaltakin sukupuolelta vaikuttaa
suotuisasti lapsiin ja voi auttaa hälventämään sukupuolis
tereotypioihin pohjautuvia näkemyksiä. Työpaikka, jossa
molemmat sukupuolet ovat edustettuina, avartaa osaltaan
lasten kokemuspiiriä ja voi myös auttaa vähentämään työ
markkinoiden eriytymistä sukupuolten mukaan.

9. Varhaiskasvatus saa usein vähemmän huomiota kuin mi
kään muu koulutustaso, vaikka on näyttöä siitä, että teho
kas laadukkaaseen varhaiskasvatukseen investoiminen on
paljon vaikuttavampaa kuin myöhemmät toimet ja tuottaa
merkittävää hyötyä koko elinkaarta ajatellen, erityisesti
muita heikommassa asemassa olevien kohdalla.

10. Pienten lasten koulutuksesta on EU:n tasolla tehty tai
koottu verrattain vähän tutkimuksia, joita voidaan käyttää
jäsenvaltioiden varhaiskasvatuspolitiikkojen kehittämisessä
ja täytäntöönpanossa. On tuotava olemassa oleva tutkimus
tieto laajemmin saataville ja täydennettävä sitä laajemmalla
(1) Ks. päätelmien liite I (EUVL C 119, 28.5.2009, s. 7): vuoteen 2020
mennessä vähintään 95 prosentin nelivuotiaista ja sitä vanhemmista
alle kouluikäisistä olisi osallistuttava varhaiskasvatukseen.
Vuonna 2008 varhaiskasvatusta koskeva keskimääräinen osallis
tumisprosentti EU:ssa oli 92,3.
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tutkimuksella varhaiskasvatuksen antamisesta ja sen vaiku
tuksista kaikissa jäsenvaltioissa ottaen huomioon kulttuu
rinen monimuotoisuus ja keräten hyviä käytäntöjä ja koke
muksia,

ON YHTÄ MIELTÄ SIITÄ, ETTÄ:

toimenpiteisiin, joilla vastataan kahtalaiseen haasteeseen eli var
haiskasvatuksen yleiseen ja tasapuoliseen tarjoamiseen kaikille
parantaen samalla sen laatua, voisi kuulua seuraavaa:

1. Saatetaan korkealaatuinen, osallistava varhaiskasvatus tasa
puolisesti erityisesti sosioekonomisesti heikommassa ase
massa olevien, muuttaja- tai romanitaustaisten tai erityisope
tusta tarvitsevien, kuten vammaisten, lasten saataville.

2. Suunnitellaan tehokkaita rahoitusmalleja, kohdennettu rahoi
tus mukaan luettuna, joissa julkiset ja yksityiset investoinnit
tasapainotetaan kansalliset ja paikalliset olosuhteet huomioon
ottaen.

3. Tuetaan poikkialaisia ja yhtenäisiä lähestymistapoja hoito- ja
kasvatuspalveluihin kaikkien lasten kognitiivisten, sosiaalis
ten, emotionaalisten, psykologisten ja fyysisten tarpeiden
täyttämiseksi kokonaisvaltaisesti sekä kodin ja varhaiskas
vatuksen välisen tiiviin yhteistyön varmistamiseksi ja sujuvan
siirtymisen helpottamiseksi koulutusasteiden välillä.

4. Tuetaan varhaiskasvatustyöntekijöiden ammattitaitoa painot
taen heidän osaamisensa, pätevyytensä ja työolojensa kehit
tämistä ja vahvistetaan ammatin arvostusta. Kehitetään lisäksi
politiikkoja, joiden tarkoituksena on saada varhaiskasvatuk
sen alalle asianmukaisen pätevyyden omaavaa henkilöstöä,
kouluttaa sitä ja saada se pysymään alalla ja parantaa suku
puolten välistä tasapainoa.

5. Edistetään kehityksen kannalta asianmukaisia ohjelmia ja
opetussuunnitelmia, mikä edistää sekä kognitiivisten että eikognitiivisten taitojen hankkimista, samalla kun tunnustetaan
leikin merkitys, sillä myös se on oppimisen kannalta ratkai
sevan tärkeää varhaisina ikävuosina.

6. Tuetaan vanhempia heidän tehtävässään lastensa tärkeimpinä
kasvattajina näiden varhaisina ikävuosina, ja rohkaistaan var
haiskasvatuksen palveluja toimimaan tiiviissä kumppanuu
dessa vanhempien, perheiden ja yhteisöjen kanssa, jotta lisät
täisiin tietoisuutta varhaiskasvatuksen tarjoamista mahdolli
suuksista ja siitä, miten tärkeää oppiminen on nuoresta iästä
alkaen.

7. Edistetään laadunvarmistusta kaikki avainsidosryhmät, myös
perheet, osallistaen.
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8. Edistetään varhaiskasvatusta koskevaa tutkimusta ja tietojen
keruuta Euroopassa, tarvittaessa yhteistyössä kansainvälisten
järjestöjen kanssa, varhaiskasvatuksen alan poliittista päätök
sentekoa tukevan näyttöpohjan vahvistamiseksi ja ohjelmien
toteutuksen tehostamiseksi,
KEHOTTAA NÄIN OLLEN JÄSENVALTIOITA:

1. analysoimaan ja arvioimaan paikallisella, alueellisella ja kan
sallisella tasolla olemassa olevia varhaiskasvatuspalveluja nii
den saatavuuden, kohtuuhintaisuuden ja laadun kannalta näi
den päätelmien mukaisesti,
2. varmistamaan, että toteutetaan asianmukaisesti toimenpiteet,
joiden tavoitteena on tarjota yleinen ja tasapuolinen pääsy
varhaiskasvatuksen piiriin ja parantaa sen laatua,
3. investoimaan varhaiskasvatukseen pitkän aikavälin kasvua
edistävänä toimenpiteenä,
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listä tutkimusta EU:n laajuisella tutkimuksella sekä tuomalla
tällaisen tutkimuksen tulokset helpommin saataville,
3. ET 2020:n strategisten puitteiden yhteydessä seuraamaan
edistymistä varhaiskasvatukseen osallistumista koskevan ET
2020 -vertailuarvon ja näissä päätelmissä asetettujen laajem
paa saatavuutta ja parempaa laatua koskevien tavoitteiden
saavuttamisessa ja raportoimaan siitä,

JA KEHOTTAA JÄSENVALTIOITA KOMISSION TUELLA:

1. tekemään avoimen koordinointimenetelmän avulla toiminta
poliittista yhteistyötä asiaankuuluvien alojen kanssa (esim.
koulutus-, kulttuuri-, sosiaali-, työllisyys-, terveys- ja oikeudellinen ala) osallistaen siihen kaikki asiaankuuluvat sidos
ryhmät, jotta Euroopan tasolla luotaisiin vertailuvälineitä tu
kemaan varhaiskasvatuksen alan politiikan kehittämistä tar
koituksenmukaisella paikallisella, alueellisella ja kansallisella
tasolla,

PYYTÄÄ KOMISSIOTA:

1. tukemaan jäsenvaltioita hyvien toimintapolitiikkojen ja käy
täntöjen kartoittamisessa ja vaihtamisessa avoimen koordi
nointimenetelmän avulla,
2. laajentamaan varhaiskasvatuksen alan näyttöpohjaa tukeu
tuen kansainväliseen tutkimukseen ja täydentäen kansainvä

2. tulevasta rahoituskehyksestä käytäviä neuvotteluja rajoitta
matta käyttämään edellä mainittujen tavoitteiden edistämi
seksi tehokkaasti hyödyksi kaikkia EU:n asiaankuuluvia, elin
ikäisen oppimisen ja tutkimuksen alan välineitä sekä Euroo
pan rakennerahastoja Eurooppa 2020 -strategian tavoitteiden
mukaisesti.

TILAUSHINNAT 2011 (ilman ALV:a, sisältää normaalit lähetyskulut)
Euroopan unionin virallinen lehti, L- ja C-sarjat, vain paperipainos

22 EU:n virallista kieltä

1 100 euroa/vuosi

Euroopan unionin virallinen lehti, L- ja C-sarjat, paperipainos,
vuosittainen DVD

22 EU:n virallista kieltä

1 200 euroa/vuosi

Euroopan unionin virallinen lehti, L-sarja, vain paperipainos

22 EU:n virallista kieltä

770 euroa/vuosi

Euroopan unionin virallinen lehti, L- ja C-sarjat, kuukausittainen
(kumulatiivinen) DVD

22 EU:n virallista kieltä

400 euroa/vuosi

Virallisen lehden täydennysosa (S-sarja), tarjouskilpailut ja julkiset
hankinnat, DVD, ilmestyy kerran viikossa

Monikielinen: 23 EU:n
virallista kieltä

300 euroa/vuosi

Euroopan unionin virallinen lehti, C-sarja – kilpailut

Kilpailua koskevilla kielillä

50 euroa/vuosi

Euroopan unionin virallisilla kielillä ilmestyvästä Euroopan unionin virallisesta lehdestä on tilattavissa 22 eri kieliversiota. Tilaus käsittää L-sarjan (Lainsäädäntö) ja C-sarjan (Tiedonannot ja ilmoitukset).
Jokainen kieliversio tilataan erikseen.
Virallisessa lehdessä L 156 18. kesäkuuta 2005 julkaistun neuvoston asetuksen (EY) N:o 920/2005 mukaan
velvollisuus laatia kaikki säädökset iirin kielellä ja julkaista ne tällä kielellä ei väliaikaisesti sido Euroopan
unionin toimielimiä, joten iirin kielellä julkaistavat viralliset lehdet ovat myynnissä erikseen.
Virallisen lehden täydennysosan (S-sarja – tarjouskilpailut ja julkiset hankinnat) tilaukseen sisältyvät kaikki 23
virallista kieliversiota yhdellä monikielisellä DVD-levyllä.
Euroopan unionin virallisen lehden tilaajat voivat pyynnöstä saada virallisen lehden liitteitä. Tilaajille ilmoitetaan
liitteiden ilmestymisestä Euroopan unionin viralliseen lehteen sisältyvässä kohdassa ”Huomautus lukijalle”.

Myynti ja tilaukset
Maksulliset julkaisut, kuten Euroopan unionin virallinen lehti, ovat tilattavissa jälleenmyyjiltämme. Luettelo jälleenmyyjistä löytyy seuraavasta internet-osoitteesta:
http://publications.europa.eu/others/agents/index_fi.htm

EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu) on suora ja maksuton portti Euroopan unionin lainsäädäntöön.
Sivustolla voi tarkastella Euroopan unionin virallista lehteä ja siellä ovat nähtävillä myös
sopimukset, lainsäädäntö, oikeuskäytäntö ja lainsäädännön valmisteluasiakirjat.
Lisätietoja Euroopan unionista löytyy osoitteesta: http://europa.eu

FI

