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ОБОБЩЕНИЕ 
 
Настоящото проучване е резултат от желанието на Европейския парламент да бъде 
информиран за потенциала за културен обмен с трети страни, използвайки Китай като 
примерен случай. Предоставена е информация за културния сектор в Китай (част 
първа) и за съществуващия културен обмен между Европейския съюз и Китай (част 
втора). Настоящото проучване също така предлага редица препоръки за това как да се 
увеличат в най-голяма степен потенциалните възможности при сътрудничеството 
между Европейския съюз и Китай (част трета). 
 
1. Проучването засяга както културните, така и творческите индустрии. Съгласно 
определението, възприето в настоящото проучване, културният сектор включва всички 
индустриални и неиндустриални сектори, в които културата съставлява краен продукт 
за потребление, докато творческият сектор включва тези индустрии, които използват 
култура в производствения процес като творчески принос за производството на стоки, 
които не представляват култура. Настоящото проучване обхваща следните сектори: 
кино, телевизия, нови медии, визуални изкуства, архитектура и дизайн, сценични 
изкуства, културно наследство, музика и литература. 
 
2. При провеждане на изследванeто бяха използвани два основни инструмента: 
работа с документи и интервюта. Работата с документи беше основана на основните 
печатни и онлайн източници, налични за всеки културен сектор. Бяха проведени 
интервюта както в Китай, така и в Европа, с някои от най-подходящите 
заинтересовани лица във всяка област. 
 
3.  В част първа проучването разглежда основните промени, настъпили в китайските 
културни и творчески сектори през последните години. Най-значимата промяна беше 
обявена като част от 11-ия петгодишен план и се състоеше в бързия преход от 
некомерсиален, насочен към придобиване на влияние сектор към икономически 
интегриран сектор. 
 
4.  В сектора на филмовата индустрия днес Китай е третият най-голям производител 
на филми в света след Северна Америка и Индия. Едновременно с това, 
модернизирането на съществуващи кинозали и откриването на нови увеселителни 
комплекси са довели до увеличаване на разходите на потребителите за посещение на 
кино и в резултат до ръст на приходите от билети в размер на 27% за 2008 г. 
 
Чуждестранните продукции са предмет на строги правни препоръки и имат достъп до 
стимули. Възможни са три форми на сътрудничество между чуждестранна фирма и 
китайски продуцент/студио: съвместни продукции, асистирани продукции и поръчкови 
продукции. Достъпът до чуждестранни пазари и таланти е сред основните мотивиращи 
фактори за сътрудничество във филмовото производство. Китай насърчава 
чуждестранни дружества, особено европейски такива, които се считат за сходни от 
гледна точка на своите ценности и обикновено работят със сходни изисквания за 
финансиране, да инвестират в мащабни китайски продукции. 
 
Що се отнася до разпространението на чуждестранни филми, правителството 
разрешава вноса на двадесет чуждестранни филма на година въз основа на „споделяне 
на приходите“. При тези филми чуждестранната компания обикновено получава 30% 
от нетните приходи от продажба на билети. Три четвърти от тези двадесет филма 
обикновено идват от Северна Америка, а останалата част са от Европа и други 
чуждестранни територии. Квотите за внос не засягат копродукции, които се считат за 
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местни продукции и като такива автоматично получават правото на кинопрожекция в 
Китай. През последните години три от петте най-гледани филма местно производство 
са копродукции. 
 
5.  В съответствие с изискванията за влизане в СТО, Китай отвори своята 
телевизионна индустрия за частични чуждестранни инвестиции и увеличи участието и 
достъпа до пазара, в координация с преструктурирането на своята национална 
индустрия. Тези промени станаха възможни чрез мащабна смяна на посоката на 
правителствените политики и интеграция в рамките на глобалните пазари. С достъп до 
телевизия на 97 % от населението, Китай е най-големият телевизионен пазар в света. 
Реформите за дерегулация създадоха възможности за разпространение на 
чуждестранно съдържание и копродукции. През последните години избрани глобални 
излъчващи оператори получиха за първи път нецензуриран достъп до китайското 
ефирно пространство. Изправен пред предизвикателството на голямото количество 
ефирно време, което трябва да бъде запълнено, и липсата на местно съдържание с 
остатъчна икономическа стойност след първото излъчване, телевизионният пазар 
разчита все повече на чуждестранни програми. Улесненото регулиране и по-добре 
организирания бюрократичен процес доведоха до ръст на телевизионния внос, 
състоящ се предимно от форматни шоу програми (напр. риалити, игри, токшоу), които 
могат да бъдат пресъздадени рентабилно на територията на Китай. Въпреки това, 
продукцията расте, като в някои области предлагането на програми редовно 
надвишава търсенето, което се дължи на въвеждането на задължение за местните и 
глобалните мрежи за излъчване на поне 70 % национално продуцирани програми. В 
допълнение, китайските телевизионни канали са задължени да продуцират един час 
местни програми за всеки час чуждестранни. По този начин те спазват задължението 
да реализират целите за инвестиции в продукция, дори и да не разполагат с 
финансовия капацитет за това. 
 
6.  Китайският сектор на интернет и мобилна телефония е най-големият в света и 
расте с бързи темпове. Китайската индустрия на онлайн игри също се е превърнала в 
най-бързо разрастващата се в света. Докато показателите сочат, че секторът на 
интернет и мобилните телефони е в процес на постоянен бърз растеж, все още има 
значителни регионални различия – към момента растежът е съсредоточен в южните и 
крайбрежните райони на държавата. Въпреки своята основна роля на регулатор, сега 
държавата показва признаци на по-голям стремеж към извличане на финансова полза 
от интернет подема в Китай. В края на 2008 г. телекомуникационният орган SARFT 
внезапно съобщи, че всички видео портали следва да станат собственост на 
държавата. След известни преговори беше разрешено на порталите, създадени преди 
регулацията, да останат частни, макар че те трябваше да получат лиценз от SARFT, 
докато новите портали следва да преминат в публичния сектор. Макар и все още да 
упражняват контрол върху интернет, китайските органи показват все повече признаци 
на отвореност: през 2008 г. влезе в сила нов регламент за интернет видео 
съдържание, позволяващ участието на смесени китайско-чуждестранни предприятия в 
предоставянето на интернет видео услуги, при условие че те имат партньор, който е 
собственост на държавата. Поради ограничения, свързани с езика и политиката, много 
международни интернет фирми досега са стояли извън китайския пазар. Големи играчи 
като Google и Yahoo са придобили лицензи за право на предоставяне на услуги на 
китайски език, но за сметка на спазване на ограничения спрямо съдържанието и 
цензура. 
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7.  Секторът на визуалните изкуства се характеризира с бърз темп на развитие, 
който насърчава нови бизнес структури и стопански субекти. През изминалите пет 
години Китай се е превърнал в един от световните центрове за колекционери, 
изкуствоведи, организатори и фирми, действащи в сферата на изкуството. Секторът 
включва изящни изкуства, от древни времена до днес, но явлението е особено 
забележимо в областта на съвременните изкуства, които постепенно се разделят със 
своите „подземни“ корени, за да постигнат широка видимост и институционална 
подкрепа. 
 
Балансът между държавните и частните структури се е променил от 2006 г. насам. 
Правителството е приватизирало свои собствени културни отдели, докато 
инвестициите в частния сектор са отбелязали ръст. Половината от музеите за изящни 
изкуства в момента са в частни ръце, а мнозинството от събитията в сферата на 
изкуството са подкрепени от частни структури. Държавните културни групи с 
нестопанска цел са нови структури с търговска дейност, които следят водещите 
тенденции в изкуството. Те са официалният мост между правителството и частния 
сектор, както и между Китай и останалия свят. Макар и да е добре развито от гледна 
точка на продажбите, изкуството остава слабо от гледна точка на управлението. 
Критиката, образованието и попечителството в изкуството се стремят към европейско 
сътрудничество за подобряване на своите собствени стандарти. Навлизането на 
европейското изкуство в рамките на китайския пазар все още е много слабо, но 
правителството, частният сектор и независими органи са в търсене на нови 
възможности чрез посещения с цел обмен. 
 
8.  Музиката е един от най-слабите сектори на китайските творчески индустрии. Тя е 
била подлагана на прекомерен държавен контрол и на едно от най-високите равнища 
на пиратство в света, което тежко засегна музикалния бизнес през 90-те години и в 
момента опорочава цифровия пазар. Въпреки това, Китай има огромен потенциал за 
растеж в мобилната и онлайн музика. Цифровият пазар е обещаващ, но все още 
ограничен: има много малко законно теглене на музика и незначителни приходи за 
звукозаписните компании. Събирането на авторски хонорари е неразвит източник на 
приходи за музикалната индустрия в Китай поради липсата на осведоменост за 
правата на интелектуална собственост сред много музикални продуценти. 
 
Всеки регион на Китай има свои собствени културни ценности и музикални 
предпочитания. Музикалните вкусове на китайците могат да бъдат изненадващи: 
изпълнители, които са предимно позабравени в Европа, могат да се радват на 
изключителна популярност в Китай. 
 
9.  Китай преминава през много бърза урбанизация, която оставя малко място за 
архитектурно творчество. Местните институти за дизайн, собственост на държавата, 
господстват на архитектурния пазар. Въпреки това има растящ брой частни фирми, 
създадени предимно от архитекти, които са се завърнали след следване/работа в 
чужбина (които работят предимно в Пекин и Шанхай). Тези маломерни студия развиват 
дейност основно в културния сектор, където се опитват да експериментират в сферата 
на архитектурния дизайн. С отварянето на Китай към международното влияние се 
появява жажда за обмен и изучаване на западните архитектурни норми и техники. 
Чуждестранните архитекти са изиграли много значима роля в развитието на 
архитектурата в Китай чрез изграждане на основни забележителности за 
Олимпийските игри, а в момента и за Експо 2010. Те са имали възможност да внесат 
нов архитектурен език и да изградят смели образци на съвременната архитектура, 
като сградата на CCTV, националния олимпийски стадион и Пекинската опера. 
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10.  Богатото наследство на Китай сега е по-добре защитено от всякога чрез добри 
практики и сътрудничество с международни институции. Налице е желание за 
популяризиране на изключително богатата древна култура на страната чрез пазарни 
решения: чрез предоставяне на статут на „туристическа зона“ и/или „световно 
наследство“ на някои области, което след това привлича инвестиции в публичния и 
частния сектор. Осъществяват се реформи за осъвременяване на съответните публични 
администрации, но е останало малко пространство за действащите субекти в частния 
сектор, например фондациите. Все още има липса на публично финансиране, както и 
на обществени знания и осведоменост, а опазването на археологичното или 
архитектурното наследство често е под заплаха от нерегламентирано ползване и 
преустройство на земя. Ефективни подходи са: активният обмен и сътрудничество по 
отношение на закрилата на културното наследство, превенцията на кражби и 
контрабанда на културни артефакти, както и организирането на изложби на китайско 
историческо наследство с европейски държави. 
 
11.  Китайските политики, свързани със сценичните изкуства, напоследък са се 
ориентирали към по-либерална система, пренасочена към дерегулация, с помощта на 
новия регламент за администриране на представленията с търговска цел, издаден през 
юли 2008 г. В качеството си на културна столица, Пекин е най-големият център на 
изкуството в Китай и съсредоточава в себе си по-голямата част от инфраструктурните 
обекти и събития. Като мултиетническа държава Китай популяризира изпълненията на 
националните малцинства на транснационално равнище. Китайските институции 
работят в голяма степен и в селските райони, като насърчават много сценични трупи и 
подпомагат техните усилия за провеждане на турнета в цялата страна. 
 
Програмите за достъп до европейски пазари се инициират и организират предимно от 
европейски държави чрез стипендии и като част от дипломатически събития. Има 
спонсорирани от държавата представления (балети, циркове). Китай счита своя сектор 
на сценичните изкуства за „беден“. Малкото представления, които привличат големи 
приходи (музика), не могат да се изнасят навън поради езиковата бариера. 
 
12.  До 80-те години на миналия век китайският издателски сектор служеше само като 
двигател за пропаганда и обща държавна информация. С отварянето дойде 
комерсиализацията на този сектор. Сега той е най-големият пазар на книги и списания 
в света. 
 
В Китай има строги регламенти и политики, насочени към издателския сектор. 
Държавните издатели вече не се субсидират от правителството и често се обвързват с 
частни консултантски фирми в областта на културата, за да бъдат 
конкурентоспособни. Масовият пазар на книги е млад, също като самите читатели; 
съвременната интернет литература процъфтява, но четенето на класика си остава 
широкоразпространена образователна и културна перспектива. Китайските издатели 
поддържат все повече контакти със западните пазари и с действащите на пазара 
субекти. Китайският издателски пазар има по-голямо производство от САЩ или 
Обединеното кралство. Съществуват много регионални различия от гледна точка на 
обемите на продажбите и литературните вкусове, най-вече поради цялостния размер 
на държавата, и също поради по-ефективното разпространение и комуникация в 
Пекин, Шанхай и Гуанджоу. 
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13.  Слабата рамка за защита на правата на интелектуална собственост в Китай 
остава основният възпиращ фактор за навлизане на европейските дружества на 
китайския пазар и предизвиква истинско безпокойство за тези, които вече извършват 
дейност в Китай. Имитациите на стоки продължават да бъдат мащабен проблем. През 
2006 г. европейския бизнес определи Китай като безспорно най-проблематичния пазар 
за европейските дружества от гледна точка на имитации и злоупотреба с права на 
интелектуална собственост. Китайското правителство твърди, че засилва 
правоприлагането. Въпреки че Китай осъществява постоянен напредък в прилагането 
на система за закрила на правата на интелектуална собственост, все още има някои 
недостатъци и прилагането на законодателството е неравномерно и недостатъчно. 
Европейските дружества са изправени пред непрозрачна и сложна правна и съдебна 
система, която не гарантира в достатъчна степен съблюдаването и защитата на техните 
права. 
 
14.  Цензурата все още е факт и трябва да се вземе предвид, че тя е първата пречка 
за достъп до пазарите на културните и творческите индустрии. Във филмовата 
индустрия цялото чуждестранно участие в местни филмови продукции трябва да бъде 
одобрено (от сценария до бюджета и структурата на продукцията преди заснемането и 
дори при завършване на филма за национална и международна премиера). В сектора 
на новите медии, цензурата в интернет е ръководена от широка гама закони и 
административни наредби. Хиляди интернет полицаи наблюдават интернет денонощно 
в търсене на потенциално нередно съдържание. Съдържанието на блоговете е може би 
най-чувствителната зона в интернет от гледната точка на органите. В издателския 
сектор няма официално регулиране на цензурата, но процесът на регистрация за ISBN 
номер на всяка книга се използва ефективно като средство за контрол на 
съдържанието. 
 
Цензурата е била влиятелен фактор в сектора на изкуството през 80-те и 90-те години 
на миналия век. Изглежда тя е намаляла през последните 5 години, като сега се 
закриват значително по-малко събития, свързани с изкуството. Творците и 
изкуствоведите осъзнават, че вече не е необходимо да са толкова внимателни по 
отношение на чувствителните теми, както е било преди. Цензурираните теми остават 
фокусирани върху политически и исторически събития, свързани с китайската история, 
националната цялост, насилието, наркотиците, религията и порнографията. 
 
15.  Част втора от проучването разглежда съществуващия културен обмен на 
Европейския съюз (ЕС) и държавите-членки с Китай от гледна точка на програми, 
дейности и инициативи, както и тяхното въздействие и ефективност спрямо 
насърчаването на културен обмен между тези действащи лица. 
 
16.  След публикуването на Европейската програма за култура в глобализиращия се 
свят, ЕС разработи външна политика, която включва културен обмен. Бяха приложени 
няколко действия на Общността в областта на културата по отношение на Китай, като 
програмата за култура Media 2007, подготвителното действие Media International и 
Media Mundus. Делегацията на ЕК в Китай е дала тласък на някои културни 
мероприятия. Въпреки това, културният диалог между ЕС и Китай не е много 
напреднал и развит. Проблемът с цензурата все още присъства и следва да се вземе 
предвид. Той засяга всяко събитие, което се отнася за чувствителни теми. Въпреки 
това, първият основен проблем е, че Европейският съюз като едно цяло почти отсъства 
от китайската културна сцена. Китай счита за трудно да оформи конкретна концепция 
за ЕС от гледна точка на културата, тъй като ЕС не е единна, интегрирана държава. 
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17.  Културният обмен между Китай и чужди държави се ръководи от принципа на 
реципрочност. Този принцип, разработен от китайското министерство на културата във 
връзка с културния обмен с Европейския съюз, е проблематичен и труден за 
прилагане. От китайска гледна точка, ако Китай позволи на дадена държава да 
проведе събитие на китайска територия, тази държава също на свой ред трябва да 
позволи на Китай да проведе събитие там, което означава, че всяко културно събитие 
трябва да е взаимно организирано в еднакъв мащаб. Според Европейската комисия 
прилагането на реципрочност може да е проблематично, тъй като Европейският съюз 
не се счита от Китай за единна интегрирана държава. В резултат на това за всяко 
събитие би било необходимо официално споразумение, подписано от 27-те държави-
членки. Този вид споразумение беше предвидено от Китай през 2005 г., но 
Европейската комисия го отхвърли. 
 
18.  Културният обмен между държавите-членки на ЕС и Китай се основава на 
двустранни споразумения за сътрудничество. Културните политики на държавите-
членки на ЕС се ръководят на местно равнище чрез мрежа от представители, 
докладващи на министерството на външните работи, министерството на културата или 
министерството на външната търговия на съответните им правителства. От началото на 
това десетилетие, много държави-членки на ЕС са организирали поредица от 
краткотрайни културни програми. В същото време дългосрочните програми са станали 
по-амбициозни от гледна точка на визия и бюджет. Тази нова политика съответства на 
растящата осведоменост на държавите-членки на ЕС за голямата сила на китайския 
пазар. В Китай са били осъществени множество промоционални дейности: събития, 
услуги за предоставяне на информация, обмяна на интернет платформи, работни 
срещи, финансова помощ за преводи и т. н. Политиците и икономистите на ЕС считат 
културните програми за вид „мека дипломация“, която проправя пътя за културно 
влияние, бъдещи партньорства и икономически споразумения. Въпреки това, пречки от 
различен вид (географски, административни, правни, езикови, културни, политически, 
както и достъп до информация) затрудняват културния обмен между държавите-членки 
на ЕС и Китай. 
 
Ефективността и въздействието на културните дейности могат да се оценят в различна 
степен. Наличните показатели предполагат, че някои действия са били успешни за 
повишаване на интереса към културата и културните индустрии на държавите-членки 
на ЕС сред китайската публика. 
 
Въпреки че повечето от държавите организират своята културна дипломация въз 
основа на един и същи модел, продължава да има въпроси без отговор: 
 
-  По-добре ли е дадено събитие да се организира от нулата или да се интегрира в 

съществуващ китайски фестивал? 
-  По-добре ли е да се предложи проява, съсредоточена върху една значима идея 

(устойчиво развитие и т. н.), или да има многостранна програма?  
-  По-добре ли е да се акцентира върху богати и гъсто населени градове (но вече 

пренаситени от гледна точка на културни мероприятия), или да се разшири 
полето на действие и да се навлезе на местни пазари из цялата страна? 

 
19.  В част трета проучването представя предложения за подобряване на 
сътрудничеството, обмена и политическия диалог с Китай в областта на културата. 
Част трета също така разглежда по-широкия политически контекст на насърчаването 
на културата в международните отношения на Европейския съюз, изхождайки от 
оценката на състоянието и политиките на китайските културни и творчески индустрии, 



Тематичен отдел В: Структурни политики и политика на сближаване 
 

 9

както и на европейските и националните политики за насърчаването на култура. 
Предложенията са представени в 3 категории, които съответстват на 3 етапа на 
евентуални действия на ЕС спрямо Китай: 
 
1-  Засилване на политическите и дипломатическите действия на ЕС в Китай. 
2-  Подпомагане на Китай в идентифицирането на „европейската култура“. 
3-  Подпомагане на творците и търговските марки на ЕС в техните усилия за 

навлизане на китайския пазар. 
 
1.  Засилване на политическите и дипломатическите действия на ЕС в Китай 
 
Започване на истински културен диалог с Китай и популяризиране на 
икономическите ползи от гледна точка на растежа и инвестирането в културен 
обмен 
 
Прилагане и разработване на дейности и програми въз основата на съществуващата 
правна рамка на ЕС: съвместната декларация между Европейската комисия и 
китайския министър на културата. Предстоящото съвместно събитие през май 2009 г., 
наблягащо върху творческите индустрии в Шенген, би могло да е първата стъпка за 
дългосрочна политика на сътрудничество. 
 
Насърчаване на борбата срещу пиратството 
 
Борбата срещу пиратството и диалогът относно необходимостта от прилагане на 
китайските закони за правата на интелектуална собственост следва да се подобрят и 
засилят чрез европейската платформа IPR2, чрез подобряване на инициативите за 
обучение относно правата на интелектуалната собственост и повишаване на 
осведомеността на китайците за прилагането на правата на интелектуалната 
собственост, и особено на тези от тях, които работят с европейски дружества. 
 
Насърчаване на борбата срещу цензурата в културата 
 
Борбата срещу цензурата в културата следва да се насърчава чрез постоянен 
дипломатически натиск върху китайските органи. 
 
Насърчаване на подписването на двустранни договори за копродукции преди 
отваряне на европейските програми за субсидии за китайски кандидати 
 
Споразуменията за копродукции биха били много полезни за изясняване на 
отношенията между ЕС и Китай, предоставяйки договорена правна рамка за 
сътрудничество. Такива споразумения биха улеснили установяването на китайско-
европейски партньорства и биха насърчили китайските органи да смекчат някои 
правила, за да позволят на дружества от ЕС да осъществяват дейност в Китай. 
 
Изграждане на резиденции в Европа под знака на ЕС за китайски творци и 
културни деятели, подбрани от европейски културни оператори 
 
Китайското правителство е запознато с липсата на професионални стандарти в своите 
културни индустрии и има желание да подобри този сектор чрез различни форми на 
сътрудничество, особено с Европа. Обръща се сериозно внимание на концепциите и 
методите на обучение в западното изкуство. Критиката, образованието и 
попечителството в изкуството са области, в които Китай вече търси европейско 
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сътрудничество за подобряване на своя собствен набор от умения. Резиденции в 
Европа под знака на ЕС за китайски творци и мениджъри на културата биха могли да 
създадат възможности за изграждане на ефективни мостове между ЕС и Китай в 
областта на културата. 
 
Насърчаване на ЕС и неговите държави-членки за установяване на общи 
показатели за измерване и публикуване на надеждни данни за обмена с трети 
страни при културните и творческите индустрии 
 
Не съществуват данни относно обмена между културните и творческите индустрии в ЕС 
и трети страни. Като първи етап, държавите-членки следва да договорят общо 
определение за културни и творчески индустрии, тъй като тези индустрии не включват 
еднакви сектори във всяка държава и могат да се различават значително между 
отделните държави-членки. Като втори етап, въз основа на общо определение, ЕС 
следва да разработи общи показатели с цел измерване на съществуващия обмен с 
трети страни в рамките на тези конкретни индустрии. 
 
2. Подпомагане на Китай в разпознаването на „европейската култура“ 
 
Откриване на длъжност „съветник по въпросите на културата“ в делегацията 
на ЕК в Китай 
 
Досега не е имало съветник по въпросите на културата в делегацията на ЕК в Китай, с 
умения за разбиране на различните културни сектори (обратно на това, което се 
случва в посолствата на държавите-членки). Този недостатък има две основни 
последствия: първо, делегацията не винаги е запозната с културните проекти ЕС—
Китай, подкрепени по европейски програми; второ, няма преглед или координация на 
културните събития на държавите-членки на територията на Китай. 
В делегацията на ЕК в Китай следва да се открие длъжност съветник по въпросите на 
културата и следва да се назначи лице въз основа на неговата осведоменост за 
провежданите проекти ЕС—Китай, както и за отделните културни мероприятия на 
държавите-членки на ЕС. Съветникът по въпросите на културата следва да разполага с 
бюджет за организиране на координирани европейски културни събития и следва да 
носи отговорност по отношение на прилагането на правата на интелектуална 
собственост. 
 
Организиране на „европейска година“ в Китай и европейски културни 
мероприятия 
 
По примера на някои държави-членки на ЕС, Европейският съюз следва да планира 
година на културата с цел подпомагане на Китай да разбере какво означава днес 
понятието „европейска култура“; досега Европа не е била възприемана като едно цяло 
и нейната културна идентичност не е ясна на китайците. Инициативи като „Европейски 
филмов фестивал“ (декември 2008 г.) следва да се насърчават и умножават с цел 
подобряване на видимостта на ЕС в цялата страна. Следва да се изтъкват и сходствата 
между културите и цивилизациите на държавите-членки, а не само техните 
индивидуални културни особености. Участието на китайски партньор, национален или 
местен, би било съществена предпоставка за предоставяне на по-добри възможности 
за европейски събития и подпомагане на преодоляването на политическите и 
административните бариери. 
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Създаване на европейски етикет и лого 
 
С цел увеличаване на видимостта на европейската култура и подпомагане на 
публиката да идентифицира европейския произход на творбите, етикет и лого (напр. 
„европейски продукт на културата“) биха могли да се изобразяват върху книги, 
постери, концертни афиши, както и да се добавят във финалните надписи на 
европейските филми. В дългосрочен план, този инструмент за популяризиране би 
могъл да окаже влияние върху възприемането на Европа като едно цяло, следователно 
и върху културния и икономическия обмен в сектора на културните индустрии. 
 
3. Подпомагане на творците и търговските марки на ЕС за навлизане на 
китайския пазар 
 
Създаване на практически наръчник на ЕС за европейски културни проекти в 
Китай 
 
Разработване на практически наръчник/интернет платформа/програми за намиране на 
подходящи партньори за културните мениджъри в ЕС, желаещи да организират 
културни мероприятия в Китай. Този наръчник следва да им помогне да придобият по-
добра представа за китайския пазар и да избягват културни, административни и 
езикови пречки. Отсъства достатъчно информация за китайското изкуство и култура 
както на китайски, така и на английски език. Системата не е прозрачна и чужденците 
се нуждаят от помощ, за да получат достъп до информация. 
 
Стартиране на кампания на ЕС, с която да се предостави възможност на 
повече продукти на европейската култура да навлязат на китайския пазар 
 
Организиране на европейска кампания чрез специфични за сектора сдружения в ЕС 
като AEFE (European Film Export Association) с цел постигане на споразумение, с което 
да се даде възможност за разпространение на повече филми на ЕС в Китай и за 
отваряне на китайския пазар за европейски разпространители (чиито излъчвания в 
момента са ограничени до търговски центрове за чужденци и международни хотели) 
така, както европейските държави отварят своите пазари за китайски 
разпространители. 
 
Свързване на износа на всички стоки с износа на продукти на културата 
 
Насърчаване на положително отношение към продуктите на културата на ЕС чрез 
свързване на износа на стоки (храна, дизайнерски решения, автомобили, туристически 
услуги и т. н.) с износа на продукти на културата. Тази мярка следва да приучи 
китайската общественост да закупува европейски търговски марки и, в дългосрочен 
план, продукти на културата на ЕС. 
 


