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Inledning 
 

Den 16–17 september 2015 reste en delegation från kulturutskottet till 

Bryssel. Syftet med resan var att inhämta kunskap om EU:s 

beslutsprocesser och aktuella frågor inom utskottets beredningsområde. 

Delegationen bestod av nio utskottsledamöter och två tjänstemän från 

utskottskansliet. 

Programmet utformades i samråd med riksdagens representant vid EU:s 

institutioner samt svenska EU-representationen (se bifogat program). 

 

Ledamöter 

Gunilla Carlsson (S), vice ordf. delegationsledare 

Aron Emilsson (SD) 

Saila Quicklund (M) 

Björn Wiechel (S) 

Per Lodenius (C) 

Isabella Hökmark (M) 

Bengt Eliasson (FP) 

Rosanna Dinamarca (V) 

Azadeh Rojhan Gustafsson (S) 

Kansli 

Ann Aurén, kanslichef 

Maria Lindh Sjöström, föredragande 

 

Sammanfattande bedömning 
Utskottsdelegationens sammanfattande bedömning är att resan till Bryssel 

uppfyllde det syfte med resan som uttalats på förhand. 

 

Redogörelse för resan 
Syftet med resan var att inhämta kunskap om EU:s beslutsprocesser och 

aktuella frågor inom utskottets beredningsområde. 

Under besöket i Bryssel träffade utskottsdelegationen EU-ambassadören 

Anders Ahnlid (Coreper II), biträdande EU-ambassadören Åsa Webber 

(Coreper I) och en rad medarbetare på Sveriges ständiga representation 

vid Europeiska unionen (EU-representationen). Anders Ahnlid 

informerade delegationen om bl.a. det allvarliga läge som EU befinner sig 

i med anledning av de stora flyktingströmmarna samt berörde finanskrisen 

i Grekland. Åsa Webber tog upp kommissionens prioriteringar och 

utmaningar utöver de ”kriser” som nu är aktuella. Tre frågor prioriteras: 

1. Miljö, energi och klimat. Här finns stora åsiktsskillnader inom unionen. 

2. Jobb och tillväxt. Här är frihandel och en fungerande inre marknad av 

stor betydelse. 3. Jämställdhet. Sverige driver på hårdast av alla 



 

 

 

 

 

 

 

 

medlemsländer för att kommissionen ska låta jämställdhetsfrågorna 

genomsyra arbetet, och här är allianser med andra medlemsländer viktiga. 

Ofta finns en samsyn med de nordiska länderna. Kulturrådet Tomas 

Lindman redogjorde kort för kulturfrågorna inom EU. Han uppgav bl.a. 

följande: I slutet av 2014 fastställde kulturministrarna EU:s arbetsplan för 

kultur för perioden 2015−2018. Tillgänglig kultur för alla och 

publikutveckling, kulturarvet, kreativ ekonomi och innovation inom de 

kreativa och kulturella sektorerna är utpekade fokusområden. Främjande 

av kulturell mångfald, rörlighet och att lyfta fram kulturens roll i EU:s yttre 

förbindelser finns också med på agendan för medlemsländernas samarbete. 

Ett gemensamt arbete ska också göras för att säkerställa att det finns 

jämförbar statistik om kultur i de olika länderna. Prioriteringarna ansluter 

till den europeiska agendan för kultur från 2007 samt målen för 

programmet Kreativa Europa, kommissionens nya program för de 

kulturella och kreativa sektorerna under 2014–2020, och Europa 2020-

strategin. Inom kulturområdet kommer Luxemburgs ordförandeskap att 

under hösten 2015 lägga fokus på kulturen i EU:s externa relationer och 

särskilt på kulturen i biståndet. Medvetenheten om att kulturaktörer kan 

bidra till positiva förändringar i utvecklingsländer, bl.a. genom att skapa 

mötesplatser och debatt, främja yttrandefrihet och mångfald och 

därigenom en demokratisk samhällsutveckling, har accentuerats mer och 

mer under senare år. I kulturen ryms också en ekonomisk aspekt inom 

ramen för de s.k. kulturella och kreativa sektorerna. Detta är områden där 

många utvecklingsländer har god potential att utvecklas ytterligare. Detta 

sammanfaller också med att 2015 är Europaåret för utvecklingssamarbete. 

Ordförandeskapet planerar att föreslå rådsslutsatser med denna inriktning. 

En annan fråga som ordförandeskapet avser att lyfta är problemen med den 

omfattande förstörelsen av kulturarv. Tomas Lindman berörde vidare 

direktivet om audiovisuella medietjänster (AV-direktivet), som ses över 

för att man ska kunna se om regelverket uppfyller sina syften. En rapport 

väntas i slutet av året. Tomas Lindman nämnde också att när det gäller 

idrotten har Luxemburgs ordförandeskap bl.a. fokus på beslutet om EU:s 

undertecknande av Europarådets konvention om manipulation av resultat 

inom idrott (matchfixning), där diskussioner förts om den rättsliga 

grunden. Den Europeiska idrottsveckan, som pågick under september 

2015, har engagerat många länder. Sverige valde att inte delta, men ett stort 

antal andra länder deltog. Sverige ansåg att det är en fråga på nationell 

nivå. Från EU-representationen deltog även dels My Bergdahl, telekom- 

och industriråd, som redogjorde för bl.a. översynen av telekomdirektivet 

samt kommissionens meddelande En strategi för en inre digital marknad i 

Europa som presenterades i maj 2015, dels David Harrby, rättsråd, som 

redogjorde för upphovsrättsfrågor och berättade bl.a. att kommissionen 

avser att under slutet av 2015 komma med lagstiftningsförslag på område, 



 

 

 

 

 

 

 

 

dels Eva Posjnov, ekonomiskt råd, som är ansvarig för bl.a. skattefrågor, 

och som redogjorde för frågan om moms på e-böcker m.m, dels Anna 

Strandbacke, förste ambassadsekreterare, som slutligen redogjorde för 

spelfrågorna. 

 

Utskottet besökte även kommissionen för att träffa ungraren Tibor 

Navracsics, EU-kommissionär för utbildning, kultur, ungdom och idrott. 

Tibor Navracsics anser att kulturen är en bra plattform för olika 

internationella frågor. Hans prioritet inom idrotten är ”gräsrotsidrott”. 

Matchfixning och dopning tog han upp som viktiga frågor att arbeta med. 

Han tyckte vidare att det var synd att Sverige inte hade deltagit aktivt i den 

första Europeiska idrottsveckan i september 2015, men han kommenterade 

att några svenska icke-statliga organisationer hade deltagit. Utskottet hade 

också ett möte på Generaldirektoratet för kommunikationsnät, innehåll och 

teknik (CNECT), där generaldirektören Roberto Viola tog emot 

utskottet. Kommissionen presenterade i maj 2015 meddelandet En strategi 

för en inre digital marknad i Europa. Meddelandet innehåller 16 större 

initiativ om bl.a. frågor om upphovsrätt, e-handel, konsumentskydd, 

telekom, moms och audiovisuella medier. Frågor som Roberto Viola tog 

upp rörde bl.a. upphovsrätten (balansen mellan upphovsmannen och 

allmänheten samt att skolor, universitet m.fl. enligt honom bör undantas i 

större omfattning), (borttagande av) roamingavgift och problem för 

medborgare att se nationell tv när de åker utomlands. Delegationen 

träffade också vice generaldirektören Jens Nymand Christensen, 

Generaldirektoratet för utbildning och kultur (EAC). Han redogjorde för 

kommissionens och EU:s roll, och tog bl.a. upp de aktuella frågorna om 

de stora flyktingströmmarna och den ekonomiska krisen i Grekland. 

Kulturområdet är, underströk han, också en stor ekonomisk sektor som kan 

vara behjälplig i en ekonomisk kris. Kultursektorn har 1 miljon 

arbetsplatser med mycket kreativ ekonomisk verksamhet, och det är enligt 

honom viktigt att ta fram statistiska uppgifter som visar på detta. Han 

försöker lyfta in kulturens ekonomiska betydelse i EU. Projekt som EU 

stöder genom programmet Kreativa Europa har enligt Jens Nymand 

Christensen en bred europeisk dimension som lämnar spår efter sig. Jens 

Nymand Christensen lyfte också fram upphovsrättens betydelse och vikten 

av att upphovsmännen får betalt för det som produceras. 

 

Kulturutskottets delegation träffade även Eva Karlsson, senior rättslig 

rådgivare, på generalsekretariatet vid Europeiska unionens råd 

(Rådssekretariatets rättstjänst). Hon berättade om EU:s beslutsprocesser, 

om bl.a. arbetet i rådsarbetsgrupper, Coreper och ministerrådet.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Utskottsdelegationen besökte också Europaparlamentet och träffade där 

Europaparlamentarikerna Cecilia Wikström (FP, ALDE-gruppen), 

Max Andersson (MP, De gröna) och Yana Toom (ALDE-gruppen). Bland 

annat diskuterades skillnaderna mellan å ena sidan att vara ledamot och 

arbeta i ett nationellt parlament och å andra sidan att vara EU-

parlamentariker. Cecilia Wikström ansåg att parlamentsledamöters 

enskilda ansvar är större i EU än i Sverige. Som exempel angav hon att 

man som föredragande (rapportör) i ett ärende i utskottet är ansvarig för 

att ta in ”allas” åsikter och skriva ett betänkande. Max Andersson påtalade 

att en av skillnaderna är att i riksdagen kan man läsa in sig på de frågor 

man röstar om. I Europaparlamentet hinns det inte med eftersom det är så 

många yrkanden och frågor. Man röstar som ”gruppen” säger att man ska 

rösta. Yana Toom uppgav bl.a. att en stor skillnad med att arbeta i 

parlamentet i Estland mot att arbeta i EU-parlamentet är att i Estland 

bestämmer majoriteten allt, medan man i EU hela tiden arbetar för att nå 

enighet. En sak som hon tycker är svår är att hon är vald av sitt land, men 

inte får ”tänka nationellt” när hon arbetar i EU. Andra frågor som EU-

parlamentarikerna tog upp var upphovsrätten, bl.a. Marrakechfördraget 

(om inskränkningar i upphovsrätten till förmån för personer med 

synnedsättning) där Max Andersson är föredragande (rapportör). Stor 

enighet råder enligt honom, men frågan om exklusiv eller delad kompetens 

är uppe till diskussion. Geoblocking (när en person inte kan få tillgång till 

innehåll på nätet på grund av sitt geografiska läge) togs också upp. Max 

Andersson anser att man bör kunna få titta på finsk tv via nätet i Sverige. 

I dag är det blockerat eftersom licenser ofta är på nationell nivå. Enligt 

Max Andersson är en invändning mot geoblocking att licensintäkter bl.a. 

går till breddidrott på gräsrotsnivå, och att dessa intäkter då skulle rubbas. 

Cecilia Wikström ställer sig frågande till om geoblockning kommer att 

förbjudas. När det gäller upphovsrätt är det, enligt Yana Toom, inom 

många politiska grupper (även inom ALDE-gruppen) så att länderna i 

södra Europa tycker annorlunda än länderna i norra Europa. Medan man i 

andra frågor i större utsträckning tycker annorlunda i ”öst” i förhållande 

till ”väst”. Hon lyfte också fram EU:s nya program för utbildning, 

ungdomar och idrott, Erasmus+. Programmet är enligt Yana Toom en av 

de största succéerna i EU och ett program som de flesta också känner till. 

 

Utskottsdelegationens sammanfattande bedömning är att resan till Bryssel 

uppfyllde det syfte med resan som uttalats på förhand. 

 

 


