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Høringsnotat 

 

Kommissionens meddelelse om en ny europæisk kulturdagsorden 

 

Kommissionen har den 22. maj 2018 offentliggjort en meddelelse til Europa-

Parlamentet, Det Europæiske Råd, Rådet, Det Økonomisk- og Sociale Udvalg og Regi-

onsudvalget om en ny europæisk kulturdagsorden KOM (2018) 267. Meddelelsen har til 

formål at fremlægge Kommissionens bud på tidssvarende strategiske målsætninger og 

konkrete indsatser, der kan bidrage til at styrke det europæiske kultursamarbejde.  

 

Meddelelsen skal bl.a. ses med baggrund i Det Europæiske Råds konklusioner fra den 

14. december 2017, der bl.a. opfordrer til at øge bevidstheden om kulturens og kulturar-

vens sociale og økonomiske betydning, ligesom der i konklusionerne er en opfordring til 

at overveje mulige foranstaltninger møntet på kultursektorens rammevilkår, der kan 

bane vejen for udviklingen af de kulturelle og kreative industrier og øge mobiliteten for 

den professionelle kulturelle sektor.  Endvidere skal meddelelsen ses i lyset af Kommis-

sionens udspil fra 14. november 2017 om ”styrkelse af den europæiske identitet gennem 

uddannelse og kultur”, der fremlægger Kommissionens forslag til, hvordan uddannel-

ses- og kulturområdet fremadrettet kan bidrage til større samhørighed og følelsen af at 

være del af et kulturelt fællesskab i Europa. 

 

Kommissionen foreslår i sin nye meddelelse, at de strategiske målsætninger for det 

fremtidige kultursamarbejde i EU opdeles i en social dimension, en økonomisk dimensi-

on og en ekstern dimension – dvs. gående på EU’s kulturelle relationer udadtil. Endvi-

dere foreslår Kommissionen to tværgående temaer om hhv. kulturarven og det digitale 

område, som ligeledes fremover bør være i fokus i forbindelse med EU’s kultursamar-

bejde. Til hver af de strategiske målsætninger og tværgående fokusområder opstiller 

Kommissionen konkrete mål og indsatser, som Kommissionen agter at gennemføre, 

ligesom Kommissionen giver opfordringer til, hvordan medlemsstaterne kan følge op på 

målene.  

 

Meddelelsen indgår i en ”pakke” af meddelelser på ungdoms-, uddannelses- og kultur-

området som præsenteret i Kommissionens meddelelse af 22. maj 2018 om ”opbygning 

af et stærkere Europa gennem en stærkere ungdoms-, uddannelses- og kulturpolitik” 

(KOM (2018) 268), der udgør en slags overligger til hele pakken. Denne meddelelse ved-

lægges høringen som en baggrundsorientering.  

 

Rådet ventes at drøfte en mulig opfølgning på meddelelsen om en ny europæisk kultur-

dagsorden under det østrigske EU-formandskab i andet halvår af 2018. 

 

Høringssvar bedes sendt til Anne Julie Schmitt Jensen (asj@kum.dk) og Louise Ander-

sen (loa@kum.dk) senest fredag den 10. august 2018.  

 

Bilag: 

 Til høring: Kommissionens meddelelse om en ny europæisk kulturdagsorden KOM 

(2018) 267. 

 Høringsliste 

 Til baggrundsorientering: Kommissionens meddelelse om opbygning af et stærkere 

Europa gennem en stærkere ungdoms-, uddannelses- og kulturpolitik KOM (2018) 

268. 
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