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ÖSSZEFOGLALÁS 
 
E tanulmány az Európai Parlament azon igényének eredményeképpen született meg, hogy 
az intézmény esettanulmányként Kínát alkalmazva tájékozódjon a harmadik országokkal 
folytatott kulturális cserékben rejlő lehetőségekről. Tájékoztatást kapunk a kínai kulturális 
ágazatról (I. rész), illetve az Európai Unió és Kína közötti kulturális cserékről (II. rész). A 
tanulmány emellett számos ajánlással is szolgál azt illetően, hogy az Európai Unió és Kína 
közötti együttműködésben miként aknázhatók ki leginkább a lehetőségek (III. rész). 
 
1. A tanulmány a kulturális és a kreatív iparágakkal is foglalkozik. Az e tanulmányban 
alkalmazott meghatározás szerint a kulturális ágazat magában foglal minden olyan ipari és 
nem ipari ágazatot, amelyben a kultúra fogyasztásra szánt végtermék, a kreatív ágazat 
pedig azon iparágakat, amelyek a kultúrát az előállítási folyamat során használják fel 
kreatív alkotóelemként nem kulturális áruk előállítására. A tanulmány a következő 
ágazatokkal foglalkozik: filmművészet, televízió, új médiák, vizuális művészetek, építészet 
és dizájn, előadóművészetek, kulturális örökség, zene és irodalom. 
 
2.  A kutatás elvégzéséhez két főbb eszközt használtunk: irodai kutatómunkát és 
interjúkat. Az irodai kutatómunka alapjai az egyes kulturális ágazatok tekintetében 
rendelkezésre álló főbb nyomtatott és online források voltak. Az interjúkra Kínában és 
Európában került sor, a két ágazat legfontosabb szereplőinek részvételével.  
 
3.  A tanulmány az 1. részben a kínai kulturális és kreatív ágazatokban az elmúlt évek 
során történt mélyreható változásokat vizsgálja. A legfontosabb változást a 11. ötéves terv 
részeként hirdették meg, és ennek lényege egy nonprofit, presztízsorientált ágazat 
gazdaságba integrálódó ágazattá történő gyors átalakítása volt.  
 
4.  Kína ma a filmgyártás terén – Észak-Amerika és India után – a harmadik legnagyobb 
filmgyártó ország a világon. Ezzel párhuzamosan, a meglévő filmszínházak 
korszerűsítésével és új multiplex mozik megjelenésével a fogyasztók egyre többet költenek 
filmművészetre, és így a jegypénztári bevétel 2008-ban 27 %-kal nőtt.  
 
A külföldi művekre szigorú jogszabályi iránymutatások vonatkoznak, és az ilyen művek 
különféle ösztönzőkhöz juthatnak. Háromfajta együttműködési forma létezhet külföldi 
szervezetek és kínai producerek/stúdiók között: koprodukció, támogatott produkció és 
megbízás alapján készülő produkció. A filmgyártás terén az együttműködés egyik fő 
motiváló ereje a külföldi piacokhoz való hozzáférés és a tehetség. Kína ösztönzi a külföldi 
vállalatokat, főleg az európaiakat, amelyeket értékeikben hasonlónak tekintenek, és 
amelyek általában hasonló finanszírozási követelmények mellett működnek, hogy 
fektessenek be nagy volumenű kínai produkciókba. 
 
Ami a külföldi filmek forgalmazását illeti, a kormány minden évben húsz külföldi film 
importját engedélyezi bevételmegosztási alapon. E filmek esetében a külföldi vállalat 
átlagban a jegypénztári nettó bevétel 30 %-át kapja. A húsz film háromnegyede általában 
észak-amerikai, a többi pedig európai és egyéb külföldi eredetű. Az importkvóta nem érinti 
a koprodukciókat, amelyeket belföldi produkcióként kezelnek, vagyis automatikusan 
levetíthetők kínai filmszínházakban. Az elmúlt években az öt legnagyobb bruttó bevételt 
produkáló, belföldön gyártott film közül három koprodukció volt. 
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5.  Kína – a WTO-belépés tekintetében előírt követelményekkel összhangban, illetve 
belföldi ipara átalakításának részeként – részlegesen megnyitotta televíziós iparágát a 
külföldi befektetők előtt, biztosítva a fokozottabb részvételt és a piaci hozzáférést. Ezeket a 
változásokat a kormánypolitikában bekövetkező átfogó váltás, illetve a globális piacokon 
belüli integráció tette lehetővé. Mivel a lakosság 97 %-ának van televízió-hozzáférése, Kína 
a világ legnagyobb televíziós piaca. Deregulációs reformjai révén a külföldi 
tartalomforgalmazók és koprodukciók is lehetőségeket kaptak. Az elmúlt években egyes 
globális műsorszórók első ízben kaptak cenzúramentes hozzáférést kínai frekvenciákhoz. A 
televíziós piac egyre inkább a külföldi műsorokra épít, mivel nagy mennyiségű 
frekvenciaidőt kell műsorokkal megtölteni, és hiányzik az első sugárzást követően is 
gazdasági értékkel bíró helyi tartalom. A szabályozás enyhítése és a bürokratikus eljárások 
egyszerűsítése eredményeként nőtt a televízió-műsorok importja, amelynek legnagyobb 
részét a modell alapján készülő showműsorok teszik ki (pl. valóságshow-k, játékshow-k, 
talkshow-k), és ezek a szárazföldi Kínában is költséghatékonyan reprodukálhatók. 
Mindenesetre a helyi és a globális hálózatok számára előírt azon kötelezettségnek 
köszönhetően, miszerint legalább 70%-ban belföldi gyártású programokat kell sugározniuk, 
a gyártás fejlődésben van, és egyes területeken a műsorkínálat általában meghaladja a 
keresletet. A kínai televíziós csatornák emellett minden egy órányi külföldi műsor után egy 
óra belföldi műsort kötelesek készíteni. Ebből adódóan akkor is megfelelnek a gyártási 
beruházási célkitűzéseknek, ha ehhez nincs meg a szükséges pénzügyi kapacitásuk. 
 
6.  A kínai internet- és mobiltelefon-ágazat a legnagyobb a világon, és gyors ütemben 
növekszik. Kína online játékipara emellett a világon a leggyorsabban fejlődik. Habár a 
mutatók szerint az ágazat – az internet és a mobiltelefónia – továbbra is folyamatos gyors 
növekedés elé néz, jelentősek a regionális különbségek: a növekedés mostanáig az ország 
déli és partvidéki területein összpontosult. Az állam – bár szabályozóként alapvető szerepet 
tölt be – egyre inkább arra törekszik, hogy pénzügyi haszonra tegyen szert Kína internetes 
virágzásából. A SARFT, a távközlési hatóság 2008 végén hirtelen bejelentette, hogy minden 
videoportál állami tulajdonba kerül. A szabályozás előtt létrehozott portálok némi tárgyalást 
követően magántulajdonban maradhattak, azonban SARFT-engedélyt kellett szerezniük, az 
újak pedig az állami szektor szereplőivé váltak. Habár az internet felett még mindig 
ellenőrzést fejtenek ki, a kínai hatóságok láthatólag egyre inkább nyitottak: 2008-ban új 
szabályozás lépett életbe az internetes videotartalomra vonatkozóan, és ezzel a kínai–
külföldi közös vállalkozások megjelenhettek az internetes videoprogram-szolgáltatók 
között, ha állami partnerrel rendelkeznek. A nyelvi és a politikai korlátozások miatt számos 
nemzetközi internetcég eddig nem lépett be a kínai piacra. Olyan nagy szereplők, mint a 
Google és a Yahoo engedélyeket szereztek, hogy kínai nyelvű szolgáltatásokat 
nyújthassanak, ennek ára azonban az volt, hogy eleget kell tenniük a tartalmi 
korlátozásoknak és a cenzúra kötöttségeinek. 
 
7.  A vizuális művészetek ágazatát gyors fejlődés jellemzi, ami elősegíti új üzleti 
struktúrák és szereplők megjelenését. Kína az elmúlt öt évben a világ egyik központja lett a 
gyűjtők, kurátorok, szervezők és művészeti vállalkozások számára. Az ágazatnak a 
szépművészet is része, az ókortól a modern korig, a jelenség azonban különösen a kortárs 
művészet terén szembeötlő, mivel ez fokozatosan elhagyja underground gyökereit, hogy 
egyre láthatóbb legyen, és intézményi támogatáshoz jusson.  
 
Az állami tulajdonú és a magántulajdonú struktúrák egyensúlya 2006 óta változott meg. A 
kormány privatizálta saját kulturális hivatalait, és fokozódtak a magánszektor beruházásai. 
A szépművészeti múzeumok fele immár magánkézben van, és a művészeti rendezvények 
felét magánstruktúrákból támogatják. Az állami tulajdonban lévő kulturális csoportok, 
amelyek nonprofit alapon működnek, olyan új, kereskedelmi tevékenységeket folytató 
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struktúrák, amelyek a vezető művészeti tendenciákat meghatározzák. Ezek képviselik a 
hivatalos kapcsolatot a kormány és a magánszektor között, illetve Kína és a külföld között; 
ez jóllehet értékesítéseit tekintve igen fejlett, a művészet az irányítás tekintetében 
továbbra is gyenge. A művészetkritika, az oktatás és a kurátorság terén európai 
együttműködés szükséges a normák emelése érdekében. Az európai művészet továbbra is 
kismértékben van jelen a kínai piacon, azonban a kormány, a magánszektor és a független 
szervezetek cserelátogatások útján új lehetőségek után kutatnak.  
  
8.  A zene a kínai kreatív iparágak egyik leggyengébb ágazata. Rendkívüli állami 
ellenőrzést fejtettek ki rá, és a világon többek között itt a legnagyobb mértékű a 
kalózkodás, ami a zenei ipart súlyosan érintette az 1990-es években, most pedig a digitális 
piacot tizedeli. Kína mindenesetre komoly növekedési potenciállal bír a mobil- és online 
zene terén. A digitális piac ígéretes, ámbár korlátozott: igen kevés a legitim zenei letöltés, 
és kevés a lemezcégek bevétele. A jogdíjak beszedése a kínai zenei iparág bevételeinek 
nem túl fejlett forrása, mivel számos lemezgyártó nem ismeri a szerzői jogi jogszabályokat.  
 
Minden egyes kínai régiónak megvannak saját kulturális értékei és zenei preferenciái. A 
kínai közönség zenei ízlése meglepő lehet: az Európában már divatjamúlt előadók Kínában 
hihetetlenül népszerűek.  
 
9.  Kínában igen gyors az urbanizáció, és nem sok tér marad az építészeti kreativitás 
előtt. Az állami tulajdonban lévő helyi tervezőintézetek (LDI-k) dominálják az építészet 
piacát. Azonban egyre több a magáncég, amelyeket olyan építészek alapítottak, akik 
külföldi tanulmányok vagy külföldi munka után tértek haza (főleg Pekingben és 
Sanghajban). Ezek a kis stúdiók elsősorban a kulturális ágazatban ténykednek, ahol 
igyekeznek kiszélesíteni az építészeti tervezés határait. Ahogy Kína megnyílik a nemzetközi 
hatások előtt, nagy igény mutatkozik a nyugati építészeti kánon és technikák átvételére és 
megismerésére. A külföldi építészek elsődleges szereppel bírtak a kínai építészet 
fejlődésében, amikor jelentős olimpiai épületeket emeltek, most pedig a 2010. évi 
világkiállítás kapcsán. Új építészeti nyelvet vezettek be, és a modern építészet vakmerő 
darabjait építették meg, pl. a CCTV épületét, a nemzeti olimpiai stadiont, vagy a pekingi 
operát. 
 
10.  Kína óriási kulturális örökségét minden eddiginél jobban védelmezik, a bevált 
gyakorlatok és a nemzetközi intézményekkel való együttműködés útján. Megvan a szándék 
az ország hihetetlenül gazdag történelmi kultúrájának piaci megoldások útján történő 
megóvására: egyes területek „turisztikai övezetként” és/vagy a „világörökség részeként” 
hivatalos státuszt kapnak, ami az állami és a magánszektor befektetéseit egyaránt 
odavonzza. Az érintett állami hivatalok korszerűsítésére irányuló reformokat végrehajtják 
ugyan, ám nem sok tér kínálkozik olyan magánszereplők, mint az alapítványok előtt. Még 
mindig hiányzik az állami finanszírozás, a lakosság ismeretei és tudatossága, a régészeti 
vagy építészeti örökség megóvását pedig gyakorta veszélyezteti a kontrollálatlan 
földhasználat és területfejlesztés. A kulturális örökség megóvására irányuló aktív cserék és 
együttműködési tevékenységek, a műtárgyak lopásának és csempészetének 
megakadályozásával együtt, továbbá a kínai történelmi örökség európai országokban 
történő kiállításának megszervezése eredményesnek bizonyul. 
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11.  Az előadóművészetekkel kapcsolatos kínai szakpolitika nemrég jóval liberálisabbá 
vált, és a dereguláció felé mozdult el, a 2008 júliusában kiadott új, kereskedelmi jellegű 
előadásokról szóló rendelettel. Kulturális fővárosként Peking Kína legnagyobb művészeti 
csomópontja, és itt koncentrálódik a legtöbb infrastruktúra és rendezvény. Kína 
többetnikumú országként különösen támogatja a nemzeti kisebbségek előadásait 
transznacionális szinten. A kínai intézmények emellett széles körben tevékenyek a vidéki 
területeken is, támogatnak számos előadóművész-csoportot, és ezek erőfeszítéseit az 
ország egészében turnézó showműsorok létrehozására.  
 
Az európai piacokra szánt műsorokat elsősorban európai országok kezdeményezik és 
szervezik ösztöndíjak útján, diplomáciai eseményeket meglovagolva. Ezek állami 
finanszírozású showműsorok (balettek, cirkusz). Kína saját előadóművészeti ágazatát 
elégtelennek tartja. Az a néhány show, ami nagy bevétellel kecsegtet (zene), a nyelvi 
akadályok miatt nem exportálható.  
 
12.  A kínai kiadóipar az 1980-as évekig csak a propaganda és az általános állami 
tájékoztatás eszköze volt. A nyitással ezen ágazat elüzletiesedése is megindult. Immár 
Kínáé a világ legnagyobb könyv- és folyóiratpiaca.  
 
Kínában a kiadóiparra szigorú szabályozás és szakpolitikák vonatkoznak. Az állami 
tulajdonban lévő kiadókat a kormány már nem támogatja, és ezek versenyképességük 
érdekében gyakorta fognak össze a magántulajdonú kulturális tanácsadó cégekkel. A 
könyvek tömeges piaca még fiatal, az olvasói kör szintén; a kortárs internetes irodalom 
előretörőben van, azonban továbbra is a klasszikusok olvasása a széles körben elterjedt 
oktatási és kulturális elvárás. A kínai kiadók egyre komolyabb kapcsolatban állnak a 
nyugati piacokkal és azok szereplőivel. A kínai kiadópiac többet termel, mint az USA vagy 
az Egyesült Királyság ilyen piacai. Számos regionális különbség mutatkozik az értékesítési 
volumen és az irodalmi ízlés terén, elsősorban az ország óriási mérete miatt, illetve mivel 
Peking, Sanghaj és Guangzhou területén a forgalmazás és a kommunikáció hatékonyabb.  
 
13.  A szellemi tulajdonjogok védelmének gyenge szabályozási kerete Kínában továbbra is 
visszatartja az európai vállalatokat a kínai piacra való belépéstől, és ez komoly aggály a 
Kínában már tevékenykedők számára is. A hamisítás továbbra is igen nagy probléma. Az 
európai vállalkozások 2006-ban Kínát messze a legproblémásabb piacként határozták meg 
a hamisítás és a szellemi tulajdonjogokkal való visszaélés tekintetében. A kínai kormány 
azt állítja, hogy fokozott erőfeszítéseket tesz. Habár Kína folyamatosan fejlődik a szellemi 
tulajdonjogok védelmét szolgáló rendszer megvalósítása tekintetében, még mindig vannak 
hiányosságok, és a jogszabályok végrehajtása egyenlőtlen és elégtelen. Az európai 
vállalkozások homályos, bonyolult jogi és igazságszolgáltatási rendszerrel találkoznak, 
amelyek nem garantálják kellőképpen jogaik tiszteletben tartását és védelmét.  
 
14.  A cenzúra a mai napig jelen van, és figyelembe kell venni, mivel ez a fő akadálya a 
kulturális és kreatív iparágak piacaira való bejutásnak. A filmiparban a helyi filmgyártásban 
való minden külföldi részvételt jóvá kell hagyatni (a forgatókönyvtől a költségvetés és a 
gyártás struktúrájáig, a belföldi és nemzetközi forgalmazásra szánt filmek elkészítésekor 
is). Az új médiák ágazatában a webes cenzúrát számos jogszabály és közigazgatási 
rendelet szabályozza. A webet éjjel-nappal több ezer internetes rendőr ellenőrzi, 
potenciálisan felforgató tartalmak után kutatva. A blogok tartalma talán a legérzékenyebb 
internetes terület a hatóságok szemszögéből. A kiadóipar tekintetében nincs hivatalos 
cenzúraszabályozás, azonban az egyes könyvek ISBN-számának regisztrálásával 
kapcsolatos eljárást ténylegesen a tartalom-ellenőrzés eszközeként használják.  
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A cenzúra a művészeti ágazat befolyásos tényezőjévé vált az 1980-as és 1990-es években. 
Az elmúlt öt évben láthatólag enyhült a helyzet, és jóval kevesebb művészeti eseményt 
tiltanak be. A művészek és a kurátorok úgy érzik, hogy már nem kell olyan gondosan 
eljárniuk az érzékeny témákat illetően, mint addig. A cenzúrázott témák továbbra is a kínai 
történelem politikai és történelmi eseményeivel, a nemzeti integritással, az erőszakkal, a 
drogokkal, a vallással és a pornográfiával kapcsolatosak.  
 
15.  A tanulmány 2. része az Európai Unió (EU) és tagállamai, illetve Kína közötti kulturális 
cserékkel foglalkozik a programok, a tevékenységek és a kezdeményezések tekintetében, 
ideértve ezek hatását és az említett szereplők közötti kulturális cserék előmozdításának 
eredményességét is. 
 
16.  Az európai kulturális programról a globalizálódó világban című közlemény közzétételét 
követően az EU a kulturális cseréket is magában foglaló külpolitikát teremtett meg. Számos 
kultúrával kapcsolatos közösségi fellépést hajtottak végre Kína tekintetében, ideértve a 
Kultúra programot, a Media 2007-et, illetve a Media International és Media Mundus 
előkészítő tevékenységeket. Az EK kínai delegációja számos kulturális rendezvényt 
kezdeményezett. Mindenesetre az EU és Kína közötti kulturális párbeszéd nem túl 
előrehaladott. Még mindig ott a cenzúra problémája, amit figyelembe kell venni. Ez minden 
érzékeny témával kapcsolatos rendezvény felett ott lebeg. Mindenesetre az első komoly 
probléma az, hogy az Európai Unió mint szervezet szinte teljesen hiányzik a kínai kulturális 
porondról. Kína nem tud könnyen egységes koncepciót alkotni az EU-ról kulturális 
szempontból, mivel az EU nem egy egységes, integrált ország.  
 
17.  A Kína és a külföldi országok közötti kulturális cserék a viszonosság elvén alapulnak. 
Ez az elv, amelyet a kínai kulturális minisztérium fejlesztett ki az Európai Unióval való 
kulturális cserék tekintetében, problémás és nehezen végrehajtható. A kínai álláspont 
szerint ha Kína lehetővé teszi, hogy egy ország rendezvényt tartson a területén, ennek az 
országnak is lehetővé kell tennie, hogy Kína ott rendezvényt tartson, vagyis minden 
kulturális eseményt kölcsönösen, ugyanolyan volumenben kell megszervezni. Az Európai 
Bizottság számára a kölcsönösség végrehajtása problémás lehet, mivel Kína nem tekinti 
egységes, integrált országnak az Európai Uniót. Ebből adódóan minden egyes eseménynél 
a 27 tagállam által aláírt hivatalos megállapodás szükséges. Ilyesfajta megállapodást Kína 
már 2005-ben tervezett, azonban az Európai Bizottság akkor ezt ellenezte. 
 
18.  Az EU tagállamai és Kína közötti kulturális cserék alapjai kétoldalú együttműködési 
megállapodások. Az uniós tagállamok kultúrpolitikáit helyi szinten irányítják, olyan 
képviselők útján, amelyek saját külügyminisztériumuknak, vagy kulturális, vagy 
külkereskedelmi minisztériumuknak felelősek. Az évtized kezdete óta számos EU-tagállam 
hozott létre több rövid távú kulturális programot. Ugyanakkor a hosszú távú programok 
ambiciózusabbá váltak úgy a jövőkép, mint a költségvetés tekintetében. Ez az új politika 
megfelel annak, ahogy az uniós tagállamok egyre tudatosabbak a kínai piac jelentős 
hatalmát illetően. Számos promóciós tevékenységet hajtottak végre Kínában: 
rendezvények, tájékoztató szolgáltatások, webes platformok cseréje, műhelyek, a fordítás 
pénzügyi támogatása stb. Az EU politikai és gazdasági döntéshozói szerint a kulturális 
programok egyfajta puha diplomáciának minősülnek, amely utat enged a kulturális 
hatásoknak, a jövőbeli partnerségeknek és a gazdasági megállapodásoknak. Mindenesetre 
mindenféle akadály (földrajzi, igazgatási, jogi, nyelvi, kulturális, politikai és információhoz 
jutás) gátolja az uniós tagállamok és Kína közötti kulturális cseréket. 
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A kulturális tevékenységek eredményességét és hatását különféle mértékben lehet 
értékelni. A rendelkezésre álló mutatók szerint egyes intézkedések sikeresek voltak abban, 
hogy felkeltsék a kínai közönség érdeklődését az uniós tagállamok kultúrája és kulturális 
iparágai iránt.  
 
Jóllehet a legtöbb ország hasonló modell alapján szervezi kultúrdiplomáciáját, vannak 
megoldandó kérdések: 
 
-  Jobb, ha a semmiből szervezünk valamit, vagy egy meglévő kínai fesztivált érdemes 

integrálni? 
-  Jobb egy adott mérföldkőre összpontosító intézkedést javasolni (fenntartható fejlődés 

stb.), vagy többrétű programot érdemes támogatni?  
-  Gazdag és népes városokra érdemes koncentrálni (amelyek kulturális kínálata már 

telítődött), vagy szélesíteni kell a cselekvési teret, és az egész országban el kell jutni 
helyi piacokra? 

 
19.  A tanulmány 3. részében javaslatokat tesz az együttműködés, a cserék és a politikai 
párbeszéd kibővítésére a kultúra terén. A 3. rész emellett megvizsgálja a kultúra 
támogatásának tágabb szakpolitikai környezetét az Európai Unió nemzetközi 
kapcsolataiban, a kínai kulturális és kreatív iparágak körképének és szakpolitikáinak, 
továbbá a kultúra promóciójára irányuló európai és nemzeti szakpolitikák értékelése 
alapján. A javaslatokat 3 kategória szerint terjesztik elő, és ezek az EU Kínával kapcsolatos 
fellépései 3 szakaszának felelnek meg:  
 
1-  az EU politikai és diplomáciai fellépésének megerősítése Kínában; 

2-  segítség Kínának, hogy meghatározhassa az európai kultúrát; 

3-  uniós művészek és márkanevek támogatása, hogy beléphessenek a kínai piacra. 
 
1.  Az EU politikai és diplomáciai fellépésének megerősítése Kínában 
 
Valódi kulturális párbeszéd folytatása Kínával, és a gazdasági előnyök 
előmozdítása a kulturális cserék növekedése és az ezekbe való befektetés 
tekintetében  
 
Tevékenységek és programok végrehajtása és kiépítése az EU meglévő jogi kerete alapján: 
az Európai Bizottság és a kínai kulturális miniszter közötti együttműködési nyilatkozat. A 
2009 májusában, Shenzhenben tartandó közös rendezvény, amely a kreatív iparágakra 
összpontosít, az első lépés lehet egy hosszú távú együttműködési politikában. 
 
A kalózkodás elleni küzdelem ösztönzése  
 
A kalózkodás elleni küzdelmet, valamint a szellemitulajdon-jogokkal kapcsolatos kínai 
jogszabályok érvényesítésének szükségességéről folyó párbeszédet ki kell bővíteni és meg 
kell erősíteni az európai IPR2 platform útján, a szellemi tulajdonjogokkal kapcsolatos 
képzési kezdeményezések fokozása, továbbá a kínai lakosság szellemi tulajdonjogi 
ismereteinek növelése útján, különösen az európai vállalkozásokkal együttműködők 
esetében. 
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A kulturális cenzúra elleni küzdelem ösztönzése  
 
Ösztönözni kell a kulturális cenzúra elleni küzdelmet a kínai hatóságokra gyakorolt 
folyamatos diplomáciai nyomással. 
 
Kétoldalú koprodukciós szerződések aláírásának ösztönzése azelőtt, hogy 
megnyitnák az európai támogatási programokat a kínai jelöltek számára 
 
A koprodukciós megállapodások igen hasznosak lehetnek az EU–Kína viszonyok 
egyértelműsítésében, tárgyalásos alapú jogi keretet adva az együttműködéshez. Az ilyen 
megállapodások előmozdíthatják a kínai–EU partnerségek létrehozását, és arra 
buzdíthatják a kínai hatóságokat, hogy enyhítsenek egyes szabályokat, hogy az uniós 
vállalkozások Kínában tevékenykedhessenek. 
 
EU-s címkével ellátott lakóhelyek kialakítása Európában kínai művészek és kreatív 
ügynökök számára, akiket európai kulturális szervezetek választanak ki 
 
A kínai kormány tudatában van annak, hogy kulturális iparágaiban hiányoznak a szakmai 
normák, és együttműködések útján fejleszteni kívánja ezt az ágazatot, különösen 
Európával. Nagy figyelmet fordítanak a képzési koncepciókra és a nyugati művészet 
módszereire. A művészetkritika, az oktatás és a kurátorság olyan területek, amelyeken 
Kína máris európai együttműködésre törekszik, hogy saját képességei alapját kialakíthassa. 
Az EU-címkével ellátott olyan európai lakóhelyek, amelyeket kínai művészeknek és 
kulturális menedzsereknek szánnak, lehetőséget adhatnak arra, hogy tényleges hidak 
épüljenek az EU és Kína között a kultúra területén. 
 
Az EU és tagállamai ösztönzése arra, hogy állapítsanak meg közös mutatókat 
megbízható adatok számszerűsítésére és közreadására a kulturális és kreatív 
iparágak harmadik országokkal való cseréit illetően  
 
Nincsenek adatok az EU és harmadik országok közötti, kulturális és kreatív iparágak 
területén megvalósított cserékről. A tagállamok első lépésként közös meghatározást kell, 
hogy adjanak a kulturális és kreatív iparágakra, mivel ezek az iparágak nem mindenütt 
foglalják magukban ugyanazokat az ágazatokat, és tagállamonként eltérhetnek. Második 
lépésként az EU-nak közös meghatározás alapján közös mutatókat kell kialakítania, hogy 
számszerűsítse a harmadik országokkal való meglévő cseréket ezen iparágakon belül. 
 
2. Segítség Kínának, hogy meghatározhassa az európai kultúrát  
 
Kulturális tanácsadói állás létrehozása az EK kínai delegációjában 
 
Mostanáig nem volt olyan kulturális tanácsadó az EK kínai delegációjában, aki az egyes 
kulturális ágazatokat értelmezni tudná (szemben azzal, ami a tagállamok nagykövetségein 
történik). Ez a hiány két fő következménnyel jár: először is a delegáció nem feltétlenül 
ismeri az európai programokból támogatott EU–Kína kulturális projekteket; másfelől nem 
történik meg a tagállamok által Kínában szervezett kulturális rendezvények áttekintése 
vagy koordinálása. 
 
Kulturális tanácsadói állást kell létrehozni az EK kínai delegációjában, és fel kell venni 
valakit, aki ismeri a jelenlegi EU–Kína projekteket, illetve az EU-tagállamok egyes kulturális 
tevékenységeit. A kulturális tanácsadónak költségvetéssel kell rendelkeznie uniós kulturális 
események megrendezésére, és feladata a szellemi tulajdonjogok érvényesítése. 
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„Európai év” és európai kulturális rendezvények megszervezése Kínában 
 
Az Európai Uniónak – több uniós tagállamhoz hasonlóan – kulturális évet kell terveznie, 
hogy meghatározható legyen az európai kultúra mai jelentéstartalma; Európát eddig nem 
érzékelték egészként, kulturális identitása pedig nem világos a kínai nép előtt. Olyan 
kezdeményezéseket, mint amilyen az európai filmfesztivál (2008. december), támogatni 
kell, és meg kell erősíteni, hogy az EU szerte az országban érzékelhető legyen. A 
tagállamok kultúrái és civilizációi közötti közös vonásokat is ki kell emelni, nem csupán 
egyedi kulturális vonásaikat. A nemzeti vagy helyi szintű kínai partner bevonása 
elengedhetetlen előfeltétele annak, hogy az európai rendezvények jobb lehetőségeket 
kapjanak, és a politikai és bürokratikus akadályok elháríthatók legyenek. 
 
Európai címke és logó létrehozása 
 
Az európai kultúra láthatóságának növelése céljából, valamint és annak érdekében, hogy a 
közönség azonosíthassa a művek európai eredetét, címkét és logót (pl. európai kulturális 
termék) lehet könyvekbe, poszterekre, koncertreklámokba, illetve uniós filmek főcímébe 
illeszteni. Hosszú távon az ilyesfajta promóciós eszközök hatással lehetnek Európa 
egészének imázsára, és így a kulturális ágazaton belül a kulturális és gazdasági cserékre. 
 
3. Uniós művészek és márkanevek kínai piacra jutásának támogatása 
 
Gyakorlati uniós iránymutatás létrehozása az EU kínai kulturális projektjeihez 
 
Gyakorlati uniós iránymutatás/internetes platform/közvetítő programok létrehozása az EU 
azon kulturális menedzserei számára, akik szívesen indítanának kulturális projekteket 
Kínában. Ez az iránymutatás elvileg segíti őket, hogy jobban megértsék a kínai piacot, és 
elkerüljék a kulturális, igazgatási és nyelvi akadályokat. Nincs elég információ a kínai 
művészetről és kultúráról, sem kínai, sem angol nyelven. A rendszer nem átlátható, és a 
külföldieknek segítségre van szükségük a tájékozódásban. 
 
Uniós kampány elindítása annak érdekében, hogy több uniós kulturális termék 
jusson a kínai piacra 
 
Uniós kampány szervezése olyan uniós ágazatspecifikus szövetségekkel, mint amilyen az 
AEFE (European Film Export Association), hogy megállapodás születhessen, amelynek 
eredményeként több uniós filmet forgalmaznak Kínában, és a kínai piac megnyílhat az 
európai forgalmazók előtt (akik jeleit most csak külföldiek által látogatott kerületekre és 
nemzetközi szállodákra korlátozzák), ahogy azt az európai országok is teszik a kínai 
műsorszóróknál. 
 
Valamennyi áru exportjának a kulturális javak exportjához való kötése 
 
Kedvező álláspont előmozdítása az EU kulturális termékei iránt, az áruk (élelmiszer, dizájn, 
gépjármű, turisztikai szolgáltatások stb.) kivitelének a kulturális javak kiviteléhez való 
kötésével. Ez az intézkedés hozzászoktatja a kínai lakosságot az európai márkák 
megvásárlásához, hosszabb távon pedig az uniós kulturális javakhoz. 
 


