
 

 

 

 
VIDAUS POLITIKOS GENERALINIS DIREKTORATAS 

B TEMINIS SKYRIUS. STRUKTŪRINĖ IR SANGLAUDOS POLITIKA 

 
KULTŪRA IR ŠVIETIMAS 

 
 
 
 
 

Europos Sąjungos ir trečiųjų šalių 
kultūrinių mainų galimybės: Kinija  

 
 
 
 

TYRIMAS 
 
 
 
 

Santrauka 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Šį dokumentą užsakė Europos Parlamento kultūros ir švietimo komitetas.  
 
 
AUTORIAI 
 
Media Consulting Group (Paryžius, Briuselis ir Pekinas)1 
 
 
ATSAKINGAS PAREIGŪNAS 
 
Gonçalo MACEDO 
Europos Parlamento B teminis skyrius. Struktūrinė ir sanglaudos politika  
B-1047 Briuselis 
E. paštas ipoldepb@europarl.europa.eu.  
 
 
DOKUMENTAS SKELBIAMAS ŠIOMIS KALBOMIS: 
 
originalas: EN 
vertimai: DE, FR.  
 
 
APIE LEIDĖJĄ 
 
Norėdami susisiekti su teminiu skyriumi arba užsisakyti jo mėnesinį naujienlaiškį, rašykite 
adresu poldep-cohesion@europarl.europa.eu. 
 
Rankraštis baigtas 2009 m. balandžio mėn.  
Briuselis, © Europos Parlamentas, 2009. 
 
Dokumentas skelbiamas internete šiuo adresu  
http://www.europarl.europa.eu/studies. 
 
 
ATSAKOMYBĖ  
 
Už šiame dokumente išreikštas nuomones atsako tik jo autorius ir jos nebūtinai atitinka 
oficialią Europos Parlamento poziciją.  
 
Šį dokumentą leidžiama kopijuoti ir versti nekomerciniais tikslais, jeigu nurodomas šaltinis, 
apie tai iš anksto pranešama leidėjui ir jam nusiunčiama kopija. 

                                                 
1  Alain Modot, Héloïse Fontanel, Silvia Angrisani, Pierre Jalladeau, Abel Ségrétin, Bérénice Angremy, Li Hua, Bi 

Dongna. 



 
 
 

 

 
VIDAUS POLITIKOS GENERALINIS DIREKTORATAS 

B TEMINIS SKYRIUS. STRUKTŪRINĖ IR SANGLAUDOS POLITIKA 

 
KULTŪRA IR ŠVIETIMAS 

 
 
 
 

Europos Sąjungos ir trečiųjų šalių 
kultūrinių mainų galimybės: Kinija  

 
 
 

TYRIMAS 
 
 
 

Santrauka 
 
 
 

Anotacija 
 
Šiame tyrime pateikiama Kinijos kultūros sektoriaus apžvalga, apibūdinami 
šiuo metu vykstantys ES, jos valstybių narių ir Kinijos kultūriniai mainai. 
Tyrimo išvadose politikos formuotojams siūlomos idėjos, kaip sustiprinti 
tokius mainus. Šiuo atveju Kinija yra lyginamasis pavyzdys, skirtas ES 
bendrajai kultūros politikai trečiųjų šalių atžvilgiu atskleisti. 

 
 
 
 
IP/B/CULT/IC/2008_109 04/2009 
 
PE 419.097 LT 





B teminis skyrius. Struktūrinė ir sanglaudos politika  
___________________________________________________________________________________________ 

 3

SANTRAUKA 
 
Šis tyrimas buvo atliktas todėl, kad Europos Parlamentas norėjo gauti informacijos apie 
kultūrinių mainų su trečiosiomis šalimis galimybes, nagrinėjant ryšius su Kinija kaip 
konkretų pavyzdį. Pateikiama informacija apie Kinijos kultūros sektorių (pirmoji dalis) ir 
Europos Sąjungos ir Kinijos kultūrinius mainus (antroji dalis). Be to, šiame tyrime 
pateikiamos rekomendacijos, kaip padidinti Europos Sąjungos ir Kinijos bendradarbiavimo 
galimybes (trečioji dalis). 
 
1. Tyrimas susijęs tiek su kultūros, tiek su kūrybine pramone. Remiantis šiame tyrime 
nustatyta apibrėžtimi, kultūros pramonė apima pramoninių ir nepramoninių sektorių 
visumą, kurioje kultūra yra galutinis vartojimo produktas; o kūrybinis sektorius apima tas 
sritis, kuriose kultūra naudojamasi gamybos procese kaip kūrybine medžiaga nekultūrinėms 
prekėms pagaminti. Tyrime nagrinėjami šie sektoriai: kino, televizijos, naujų žiniasklaidos 
priemonių, regimojo meno, architektūros ir dizaino, atlikimo meno, kultūros paveldo, 
muzikos ir literatūros.  
 
2.  Atliekant mokslinį tyrimą buvo naudojamasi dviem pagrindinėmis priemonėmis: darbu 
biure ir apklausa. Darbas biure iš esmės rėmėsi pagrindiniais kiekvienam kultūros sektoriui 
skirtais publikuotos ir internete paskelbtos medžiagos šaltiniais. Apklausos buvo rengiamos 
Kinijoje ir Europoje dalyvaujant kiekvienai sričiai atstovaujančioms kelioms labiausiai 
susijusioms suinteresuotosioms šalims.  
 
3.  Pirmojoje dalyje apžvelgiami dideli pokyčiai, pastaraisiais metais įvykę Kinijos 
kultūros ir kūrybiniame sektoriuose. Pats reikšmingiausias pokytis, t. y. skubus perėjimas 
nuo pelno nesiekiančio, bet į prestižą orientuoto sektoriaus prie ekonomikos požiūriu 
integruoto sektoriaus, buvo paskelbtas kaip 11-ojo penkmečio plano dalis.  
 
4.  Filmų pramonės sektoriuje po Šiaurės Amerikos ir Indijos Kinija šiandien yra trečia 
daugiausia filmų sukurianti valstybė pasaulyje. Be to, esamų kino teatrų modernizavimas ir 
naujų daugiafunkcinių kino teatrų atsiradimas paskatino vartotojus dažniau lankytis kino 
teatruose ir 2008 m. padidino bilietų kasų pelną 27 proc.  
 
Užsienio šalių kūriniams taikomos griežtos teisinės rekomendacijos ir sudaroma galimybė 
pasinaudoti paskatinimo priemonėmis. Galimos trys užsienio subjekto ir Kinijos gamintojo 
(studijos) bendradarbiavimo formos: bendra produkcija, produkcija teikiant pagalbą ir 
užsakyta produkcija. Pagrindiniai veiksniai, skatinantys bendradarbiavimą filmų gamybos 
srityje, yra galimybė patekti į užsienio rinkas ir talentas. Kinija skatina užsienio įmones, 
ypač Europos įmones, kurios, kaip manoma, yra panašios savo vertybėmis ir kurios 
paprastai veiklą vykdo pagal panašius finansavimo reikalavimus, investuoti į didelės 
apimties Kinijos kūrinius. 
 
Kalbant apie užsienio filmų platinimą, Vyriausybė kiekvienais metais leidžia importuoti 
dvidešimt užsienio filmų su sąlyga, kad pajamos bus pasidalytos. Užsienio įmonė paprastai 
už šiuos filmus gauna 30 proc. bilietų kasų grynųjų pajamų. Trys ketvirtadaliai šių 
dvidešimties filmų paprastai yra sukurti Šiaurės Amerikoje, o likusieji – Europoje ir kitose 
užsienio valstybėse. Importo kvotos nėra taikomos bendros kūrybos produkcijai, kuri 
laikoma nacionaline produkcija ir todėl ją automatiškai leidžiama rodyti Kinijoje. 
Pastaraisiais metais trys iš penkių šalyje sukurtų filmų, gavusių didžiausias bendrąsias 
pajamas, buvo bendros kūrybos produkcija. 
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5.  Remdamasi jai PPO nustatytais patekimo į rinką reikalavimais Kinija atvėrė savo 
televizijos pramonės sektorių dalinėms užsienio investicijoms, išplėtė galimybes dalyvauti ir 
patekti į rinką tai derindama su nacionalinės pramonės struktūrine pertvarka. Šiuos 
pokyčius įgyvendinti leido didelės Vyriausybės politikos nuostatų permainos ir integracija į 
pasaulio rinkas. Kinija, kurios 97 proc. gyventojų turi galimybę žiūrėti televiziją, yra 
didžiausia TV rinka pasaulyje. Dėl Kinijoje įvykdytų valstybės reguliavimą panaikinusių 
reformų atsirado galimybės platinti užsienio informaciją ir bendros kūrybos kūrinius. 
Pastaraisiais metais atrinktiems pasaulio transliuotojams buvo suteikta necenzūruota 
galimybė pirmą kartą prisijungti prie Kinijos radijo bangų. Po pirmosios transliacijos 
susidūrusi su iššūkiais dėl programoms būtino eterio laiko ir išliekamąją ekonominę vertę 
turinčios vietinės informacijos trūkumo TV rinka tapo ypač priklausoma nuo užsienio šalių 
programų. Dėl laisvesnio reguliavimo ir supaprastinto biurokratinio proceso padidėjo 
televizijos produkcijos importas, kurį iš esmės skatino formato laidos (pvz., realybės laidos, 
žaidimai, pokalbių laidos), kurias galima taupiai kurti ir Kinijos teritorijoje. Nepaisant to, 
kad gamybai apsaugoti yra nustatytas įpareigojimas vietos ir pasaulio transliacijos stočių 
tinklams transliuoti bent 70 proc. šalyje sukurtų laidų, gamybos mastai didėja, o kai kur 
sukuriamų laidų skaičius dažnai viršija paklausą. Be to, Kinijos TV kanalai yra įpareigoti 
kiekvienai valandos trukmės užsienio gamybos laidos transliacijai sukurti vienos valandos 
trukmės vietos gamybos laidą. Dėl šios priežasties TV kanalai vykdo įsipareigojimą pasiekti 
gamybos investicijų tikslus, net ir būdami finansiškai nepajėgūs to padaryti.    
 
6.  Kinijos interneto ir judriojo telefono ryšio sektorius yra didžiausias pasaulyje; jis auga 
vis sparčiau. Kinijos interneto žaidimų pramonė taip pat tapo sparčiausiai augančia 
pasaulyje. Nors rodikliai rodo, kad interneto ir mobiliųjų telefonų sektorius yra linkęs ir 
toliau sparčiai augti, vis dar pastebimi ryškūs regionų skirtumai: šiuo metu augimas 
susitelkęs šalies pietų ir pakrantės srityse. Nepaisant to, kad valstybės pagrindinė funkcija 
yra reguliuoti, tam tikri požymiai šiuo metu rodo, kad valstybė aktyviau stengiasi 
pasinaudoti Kinijos interneto pakilimo teikiama finansine nauda. 2008 m. pabaigoje 
telekomunikacijų institucija SARFT netikėtai paskelbė, kad visi vaizdo portalai turės tapti 
valstybės nuosavybe. Įvykus deryboms iki šio reglamento paskelbimo dienos sukurti 
portalai buvo palikti privačiose rankose, tačiau privalėjo gauti SARFT išduodamą leidimą, o 
naujai įkurti portalai turėjo tapti viešojo sektoriaus operatoriais. Nors ir Kinijos valdžios 
institucijos vis dar kontroliuoja internetą, jų taikomos nuostatos vis laisvėja: 2008 m. 
įsigaliojo interneto vaizdams taikomas naujas reglamentas, leidžiantis bendroms Kinijos ir 
užsienio šalies įmonėms tapti interneto vaizdo programų paslaugų teikėjais, jei jų partneris 
yra valstybei priklausantis subjektas. Kadangi daugelis tarptautinių interneto įmonių 
susidūrė su kalbos ir politikos nulemtais apribojimais, jos kol kas į Kinijos rinką negrįžo. 
Didelės įmonės, tokios kaip Google ir Yahoo, gavo leidimą teikti paslaugas kinų kalba, 
tačiau privalėjo sutikti su informacijai taikomu apribojimu bei griežta cenzūra.  
 
7.  Regimojo meno sektoriui būdinga sparti plėtra, skatinanti naujas verslo struktūras bei 
dalyvius. Per pastaruosius penkerius metus Kinija tapo vienu iš kolekcininkus, 
muziejininkus, organizatorius ir meno verslo subjektus viliojančių pasaulio epicentrų. Šis 
sektorius apima dailę nuo senovės iki šių laikų, tačiau minėtas reiškinys ypač ryškus 
šiuolaikinio meno srityje, kuris pamažu atsikrato savo pogrindinio meno bruožo siekdamas 
plataus matomumo ir institucijų pramos.   
 
Nuo 2006 m. valstybei priklausančių ir privačių struktūrų pusiausvyra pakito. Vyriausybė 
privatizavo savo kultūros departamentus, o privačiojo sektoriaus investicijos padidėjo. Šiuo 
metu pusė dailės muziejų priklauso privačiajam sektoriui, o daugumai meno renginių 
paramą teikia privačios struktūros. Valstybei priklausančios kultūros grupės, kurios veikia 
kaip pelno nesiekiančios struktūros, yra komercinę veiklą vykdančios naujos struktūros, 
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kurios seka vyraujančias meno tendencijas. Jos yra oficiali jungtis tarp Vyriausybės ir 
privačiojo sektoriaus, tarp Kinijos ir užsienio valstybių. Nors menas gerai plėtojamas 
pardavimo požiūriu, jo silpnoji vieta yra valdymas. Meno kritikos, švietimo ir muziejų 
atstovai ieško bendradarbiavimo galimybių Europoje norėdami pagerinti savo standartus. 
Europos meno skverbimasis į Kinijos rinką vis dar yra labai menkas, tačiau Vyriausybė, 
privatusis sektorius ir nepriklausomi ūkio subjektai ieško naujų galimybių keisdamiesi 
vizitais.  
 
8.  Muzika yra vienas silpniausių Kinijos kūrybinės pramonės sektorių. Jis nukentėjo nuo 
nepaprastai didelės valstybės kontrolės ir vieno iš didžiausio masto autorių teisių pažeidimų 
pasaulyje, kurie stipriai pažeidė muzikos verslą dešimtąjį dešimtmetį, o dabar naikina 
skaitmeninių įrašų rinką. Nepaisant to, Kinijos muzikos internetu ir judriojo ryšio tinklais 
sektoriaus augimo galimybės yra didžiulės. Skaitmeninių įrašų rinka yra perspektyvi, tačiau 
vis dar ribota: teisėtai atsisiunčiamų muzikos įrašų yra labai mažai, o įrašų įmonės gauna 
menkas pajamas. Kinijoje autoriaus honoraras yra neišplėtotas muzikos pramonės pajamų 
šaltinis, nes daugelis įrašų gamintojų nėra susipažinę su autorių teises reglamentuojančiais 
įstatymais.  
 
Kiekvienas Kinijos regionas turi savo kultūros vertybes ir mėgstamiausią muziką. Kinijos 
visuomenės muzikos pomėgis gali nustebinti: Europoje paprastai populiarumą praradę 
atlikėjai Kinijoje gali būti labai populiarūs.  
 
9.  Kinijoje vyksta labai spartus urbanizacijos procesas, paliekantis labai mažai erdvės 
architektūrinei kūrybai. Architektūros rinkoje dominuoja valstybei priklausantys 
nacionaliniai dizaino institutai. Tačiau daugėja ir privačių įmonių (dažniausiai valdomų iš 
Pekino ir Šanchajaus), kurias dažniausiai įkuria užsienio šalyse studijavę ar dirbę ir sugrįžę 
architektai. Šios mažos dirbtuvės dažniausiai veikia kultūros sektoriuje, kuriame bando 
išplėsti architektūros dizaino ribas. Kinijai tapus atvira tarptautinei įtakai atsirado noras 
vykdyti mainus ir pasimokyti iš vakarietiškų architektūros kanonų ir meistriškumo. Užsienio 
šalių architektai, pastatydami pagrindinius olimpinėms žaidynėms skirtus objektus ir dabar 
statydami 2010 m. Expo skirtus objektus, atliko išskirtinį vaidmenį plėtojant Kinijos 
architektūrą. Jiems pavyko atvežti naują architektūros stilių ir pastatyti ryškius šiuolaikinės 
architektūros pavyzdžius: CCTV pastatą, Nacionalinį olimpinį stadioną ar Pekino operos 
teatrą.  
 
10.  Įgyvendinus gerosios patirties pavyzdžius ir bendradarbiaujant su tarptautinėmis 
institucijomis dabar gausus Kinijos paveldas yra kaip niekad iki šiol gerai apsaugotas. 
Norima reklamuoti nepaprastai turtingą šalies praeities kultūrą priimant su rinka susijusius 
sprendimus: konkrečioms sritims suteikiant oficialų turizmo zonos ir (arba) pasaulio 
paveldo statusą, kuris pritrauks viešojo ir privačiojo sektoriaus investicijas. Vykdomos 
reformos, kuriomis siekiama modernizuoti tinkamą viešąjį administravimą, tačiau mažai 
veiksmų laisvės paliekama privačiojo sektoriaus dalyviams, pavyzdžiui, fondams. Vis dar 
nepakanka viešojo finansavimo, visuomenei trūksta žinių ir sąmoningumo, o archeologijos 
ar architektūros paveldo apsaugai pavojų dažnai kelia nesuvaldomas žemės naudojimas ir 
pertvarkymas. Aktyvūs mainai ir bendradarbiavimas su Europos valstybėmis saugant 
kultūros paveldą ir užkertant kelią kultūros artefaktų vagystei ir kontrabandai bei rengiant 
Kinijos istorinio paveldo parodas yra veiksmingi.  
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11.  2008 m. liepos mėn. priėmus naują reglamentą dėl komercinio atlikimo 
administravimo, Kinijos atlikimo meno srityje vykdoma politika pastaruoju metu išsiplėtojo į 
liberalesnę sistemą, žengiančią reguliavimo panaikinimo link. Pekinas kaip kultūros sostinė 
yra didžiausias meno centras Kinijoje, jame susitelkusi pagrindinė infrastruktūra, vyksta 
pagrindiniai renginiai. Kinija, kurioje gyvena daug įvairių tautinių grupių, ypač skatina 
tarptautinius nacionalinių mažumų grupių renginius. Be to, Kinijos institucijos plačiai veikia 
kaimo vietovėse ten puoselėdamos daug atlikimo meno trupių ir remdamos jų pastangas 
rengti pasirodymų turus visoje šalyje.   
 
Europos valstybės patekimo į Europos rinkas programų dažniausiai imasi ir jas organizuoja 
skirdamos stipendijas bei organizuodamos diplomatinius renginius. Dažniausiai tai būna 
valstybės finansuojami pasirodymai (baleto, cirko). Kinijos nuomone, jos atlikimo meno 
sektorius yra skurdus. Keli daug pajamų uždirbantys pasirodymai (muzikos srityje) nėra 
eksportuojami dėl kalbos kliūčių.   
 
12.  Iki devintojo dešimtmečio Kinijos leidybos sektorius tebuvo priemonė propagandai ir 
bendro pobūdžio valstybės informacijai skleisti. Kai sektorius tapo atviresnis, jis buvo 
sukomercintas. Šiuo metu tai didžiausia knygų ir žurnalų rinka pasaulyje.  
 
Kinijoje galioja griežti leidybos sektoriui skirti reglamentai ir politikos nuostatos. Valstybei 
priklausantys leidėjai nebegauna Vyriausybės subsidijų, norėdami konkuruoti jie dažnai 
jungiasi su privačiomis konsultavimo kultūros srityje įmonėmis. Didžioji dalis knygų rinkos 
yra nauja kaip ir skaitytojas; klesti šiuolaikinė internete skelbiama literatūra, tačiau 
klasikos kūrinių skaitymas ir toliau lieka plačiai paplitusia švietimo ir kultūros siekiamybe. 
Kinijos leidėjai palaiko vis glaudesnius ryšius su Vakarų rinkomis ir jų dalyviais. Kinijos 
leidybos rinkos produkcijos kiekis didesnis nei JAV ar Didžiosios Britanijos rinkos 
produkcijos kiekis. Kinijoje ryškūs regioniniai skirtumai atsižvelgiant į pardavimų mastą ir 
mėgstamą literatūrą, jie atsirado dėl šalies dydžio bei veiksmingesnio darbų platinimo ir 
intensyvesnio ryšių palaikymo Pekine, Šanchajuje ir Guangdžou.  
 
13.  Silpna Kinijos intelektinės nuosavybės teisių apsaugos sistema ir toliau lieka 
pagrindine priežastimi, trukdančia Europos įmonėms patekti į Kinijos rinką, bei kelia didelį 
susirūpinimą Kinijoje jau esančioms įmonėms. Klastotės ir toliau lieka didelė problema. 
2006 m. Europos verslo įmonės apibūdino Kiniją kaip Europos įmonėms daugiausia 
problemų keliančią rinką dėl klastočių ir piktnaudžiavimo intelektinės nuosavybės teisėmis. 
Kinijos Vyriausybė teigia griežtinsianti reikalavimus. Nors Kinija ir darė nuolatinę pažangą 
įgyvendinant intelektinės nuosavybės teisių apsaugos sistemą, vis dar yra trūkumų, o 
teisės aktai įgyvendinami nevienodai ir neveiksmingai. Europos įmonės susiduria su 
neaiškia ir sudėtinga teisine ir teismine sistema, kuri negarantuoja pakankamos pagarbos 
jų teisėms ir tų teisių apsaugos.  
 
14.  Kinijoje vis dar taikoma cenzūra, į ją tenka atsižvelgti kaip į pirmąją kliūtį norintiems 
patekti į kultūros ir kūrybinės pramonės rinkas. Filmų pramonėje taikomas reikalavimas 
gauti patvirtinimą, leidžiantį užsienio valstybės atstovams dalyvauti kuriant nacionalinius 
filmus (prieš filmo kūrimą ir net baigus kurti filmą, kuris bus rodomas Kinijoje ir kitose 
valstybėse, būtina gauti patvirtinimą daugeliui dalykų – nuo scenarijaus iki biudžeto, 
įskaitant kūrinio struktūrą). Naujų žiniasklaidos priemonių sektoriuje tinklalapiai 
cenzūruojami vadovaujantis pačiais įvairiausiais įstatymais ir administraciniais 
reglamentais. Dieną ir naktį tūkstančiai interneto policijos pareigūnų stebi internetą 
ieškodami galimai pavojingos informacijos. Interneto dienoraščių informacija greičiausiai 
yra pati jautriausia interneto sritis, atsižvelgiant į valdžios institucijų veiksmus. Leidybos 
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sektoriaus oficialios cenzūros reglamento nėra, tačiau reikalavimas įregistruoti kiekvienos 
knygos ISBN yra veiksminga priemonė jų turiniui kontroliuoti.   
 
Cenzūra buvo meno sektoriui įtaką darantis veiksnys devintąjį ir dešimtąjį dešimtmečiais. 
Panašu, kad per pastaruosius penkerius metus cenzūra sušvelnėjo, ir dabar nutraukiama 
daug mažiau meno renginių. Menininkams ir muziejininkams nebereikia kaip anksčiau būti 
atsargiems dėl opių temų. Toliau cenzūruojami politikai ir istorijos įvykiams skirti dalykai, 
susiję su Kinijos istorija, nacionaliniu vientisumu, smurtu, narkotikais, religija ir 
pornografija.  
 
15.  Antrojoje tyrimo dalyje aptariami vykstantys Europos Sąjungos, jos valstybių narių ir 
Kinijos kultūriniai mainai atsižvelgiant į programas, veiklą ir iniciatyvas bei jų įtaką 
tolesniam minėtų valstybių kultūrinių mainų skatinimui ir veiksmingumą.  
 
16.  Paskelbusi Europos kultūros globalizuotame pasaulyje darbotvarkę ES ištobulino 
išorės politikos nuostatas, kurios skirtos ir kultūriniams mainams. Buvo įgyvendintos kelios 
Bendrijos Kinijai skirtos priemonės kultūros srityje, pavyzdžiui, Kultūros programa, 
Media 2007, parengiamoji priemonė Media International ir Media Mundus. Europos 
Komisijos delegacija Kinijoje paskatino surengti keletą kultūrai skirtų renginių. Tačiau ES ir 
Kinijos kultūrų dialogas nėra toli pažengęs ir išplėtotas. Vis dar aktuali cenzūros problema, į 
kurią reikia atsižvelgti. Cenzūra kelia iššūkį kiekvienam opiai temai skirtam renginiui. 
Tačiau pagrindinė didžiausia problema yra ta, kad Europos Sąjunga kaip subjektas Kinijos 
kultūros gyvenime beveik nedalyvauja. Kinijai per sunku suformuluoti konkrečią ES 
koncepciją kultūros atžvilgiu, nes ES nėra viena integruota valstybė.   
 
17.  Kinijos ir užsienio valstybių kultūriniai mainai reglamentuojami abipusiškumo principu. 
Šis principas, kaip jį apibrėžė Kinijos kultūros ministerija kultūriniams mainams su Europos 
Sąjunga, kelia problemų ir yra sunkiai įgyvendinamas. Kinija mano, kad jei Kinija leidžia 
valstybei savo teritorijoje surengti renginį, ta valstybė savo ruožtu turi leisti surengti 
renginį Kinijai, o tai reiškia, kad kiekvienas kultūros renginys turi būti abipusiškai 
organizuojamas tuo pačiu lygiu. Europos Komisijai abipusiškumo principo įgyvendinimas 
gali kelti problemų, nes Kinija nelaiko Europos Sąjungos viena integruota valstybe. Dėl šios 
priežasties norint surengti bet kokį renginį būtų būtinas 27 valstybių narių pasirašytas 
oficialus susitarimas. Tokios rūšies susitarimą Kinija buvo numačiusi 2005 m., tačiau 
Europos Komisija nesutiko jo pasirašyti.  
 
18.  ES valstybių narių ir Kinijos kultūriniai mainai pagrįsti dvišaliais bendradarbiavimo 
susitarimais. ES valstybių narių kultūros sričiai skirtas politikos nuostatas vietos lygiu 
tvarko atstovų tinklas, kuris teikia ataskaitas savo atitinkamų vyriausybių Užsienio reikalų 
ministerijai arba Kultūros ministerijai arba Užsienio prekybos ministerijai. Šio dešimtmečio 
pradžioje daugelis ES valstybių narių buvo sukūrę keletą trumpalaikių kultūros programų. 
Tuo pat metu ilgalaikės programos tapo ambicingesnės tiek vizijos, tiek biudžeto požiūriu. 
Ši nauja politika atitinka ES valstybių narių didėjantį informuotumą apie didelę Kinijos 
rinkos jėgą. Kinijoje buvo vykdoma įvairiausia skatinamoji veikla: organizuojami renginiai, 
teikiamos informavimo paslaugos, vykdomi tinklalapių platformų mainai, rengiami 
seminarai, teikiama finansinė pagalba vertimui raštu ir t. t. ES sprendimus politikos ir 
ekonomikos srityse priimantys asmenys laiko kultūrai skirtas programas „švelniąja 
diplomatija“, kuri skina kelią kultūrinei įtakai, būsimiems partnerystės ir ekonominiams 
susitarimams. Nepaisant to, įvairių rūšių kliūtys (geografinės, administracinės, teisinės, 
kalbinės, kultūrinės, politinės ir susijusios su galimybe susipažinti su informacija) kliudo 
plėtoti ES valstybių narių ir Kinijos kultūrinius mainus.  
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Kultūros veiksmų efektyvumą ir poveikį galima būtų įvertinti skirtingais laipsniais. Turimi 
duomenys rodo, kad kai kurie veiksmai buvo sėkmingi didinant Kinijos auditorijos 
susidomėjimą ES valstybių narių kultūra ir kultūros pramone.  
 
Nors daugelis valstybių savo diplomatiją kultūros srityje formuoja remdamosi tuo pačiu 
modeliu, dar liko klausimų, į kuriuos reikia atsakyti: 
 
-  Kas geriau: surengti renginį ex nihilo ar integruoti vykstantį Kinijos festivalį?  

-  Kas geriau: pasiūlyti vienai svarbiai idėjai (tvariajam vystymuisi ir t. t.) skirtą 
veiksmą ar sukurti daug aspektų apimančią programą?  

-  Kas geriau: dėmesį skirti turtingiems ir tankiai apgyvendintiems didmiesčiams (bet 
jau prisisotinusiems kultūrinių įvykių) ar išplėsti veiklos vietą ir įsiskverbti į šalies 
vietos rinkas?  

 
19.  Trečiojoje tyrimo dalyje pateikiama pasiūlymų, kaip sustiprinti kultūrinį 
bendradarbiavimą, mainus ir politinį dialogą su Kinija. Be to, trečiojoje dalyje nagrinėjamas 
kultūros skatinimo Europos Sąjungos tarptautiniuose santykiuose platesnis politikos 
kontekstas, kylantis iš Kinijos kultūros ir kūrybinės pramonės paveikslo ir politikos nuostatų 
bei Europos ir nacionalinės politikos kultūros skatinimo nuostatų vertinimo. Pasiūlymai 
suskirstyti į tris kategorijas, kurios atitinka tris galimų ES Kinijai skirtų veiksmų etapus:  
 
1-  stiprinti ES politinius ir diplomatinius veiksmus Kinijoje; 
2-  padėti Kinijai atpažinti europietišką kultūrą; 
3-  remti ES menininkų ir prekių ženklų pastangas patekti į Kinijos rinką.  
 
1.  Stiprinti ES politinius ir diplomatinius veiksmus Kinijoje 
 
Pradėti tikrą kultūrinį dialogą su Kinija ir skatinti augimo ir investavimo į 
kultūrinius manus ekonominę naudą 
 
Įgyvendinti ir plačiai reklamuoti veiklą ir programas remiantis galiojančiais ES teisės 
aktais – Europos Komisijos ir Kinijos kultūros ministro bendra deklaracija. 2009 m. 
gegužės mėn. Ščecine vyksiantis kūrybinei pramonei skirtas bendras renginys galėtų būti 
pirmasis ilgalaikės bendradarbiavimo politikos žingsnis. 
 
Skatinti kovą su autorių teisių pažeidimais  
 
Kova su autorių teisių pažeidimais ir dialogas dėl būtinybės įgyvendinti Kinijos intelektinės 
nuosavybės teises reglamentuojančius įstatymus turėtų būti skatinami ir stiprinami 
pasitelkiant Europos 2-ąją intelektinės nuosavybės teisėms skirtą platformą, didinant 
mokymo intelektinės nuosavybės teisių srityje iniciatyvas ir plečiant Kinijos visuomenės 
žinias apie intelektinės nuosavybės teisių įgyvendinimą, ypač su Europos įmonėmis bendrą 
veiklą vykdančių asmenų žinias. 
 
Skatinti kovą su kultūros cenzūra  
 
Kova su kultūros cenzūra turėtų būti skatinama darant nuolatinį diplomatinį spaudimą 
Kinijos valdžios institucijoms. 
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Skatinti pasirašyti dvišales bendros kūrybos sutartis prieš imantis įgyvendinti 
Kinijos pareiškėjams skirtas Europos subsidijų programas  
 
Bendros kūrybos susitarimai būtų labai naudingi, nes aiškiai nurodytų ES ir Kinijos 
santykius ir nustatytų suderėtą teisinį bendradarbiavimo pagrindą. Tokie susitarimai 
palengvintų Kinijos ir ES partnerysčių sudarymą ir paskatintų Kinijos valdžios institucijas 
sušvelninti kai kurias normas, kurios sudarytų galimybes ES įmonėms dirbti Kinijoje. 
 
Sukurti Europoje ES priskiriamas buveines, skirtas Europos kultūros operatorių 
pasirinktiems Kinijos menininkams ir kūrybiniams atstovams   
 
Kinijos vyriausybė žino apie tai, kad jos kultūros pramonėje nėra profesionalams skirtų 
standartų, ir nori šį sektorių patobulinti bendradarbiaudama su kitomis valstybėmis, ypač 
Europos valstybėmis. Didelis dėmesys skiriamas Vakarų meno mokymo idėjoms ir 
metodams. Meno kritika, švietimas ir muziejininkystė yra sritys, kuriose Kinija jau ieško 
galimybių bendradarbiauti su Europa norėdama sukurti savo žinių pagrindą. ES priskiriamos 
buveinės Europoje, skirtos Kinijos menininkams ir kultūros vadybininkams, galėtų sudaryti 
galimybes užmegzti veiksmingus ES ir Kinijos kultūrinius ryšius. 
 
Skatinti ES ir jos valstybes nares nustatyti bendrus rodiklius, kurie leistų nustatyti 
patikimų duomenų apie kultūros ir kūrybinės pramonės mainus su trečiosiomis 
šalimis kiekį ir juos paskelbti  
 
Duomenų apie ES kultūros ir kūrybinės pramonės mainus su trečiosiomis šalimis nėra. Visų 
pirma valstybės narės turėtų susitarti dėl bendros kultūros ir kūrybinės pramonės 
apibrėžties, nes šios pramonės šakos skirtingose valstybėse apima skirtingus sektorius, o 
vienos valstybės narės pramonės šakos gali labai skirtis nuo kitos narės pramonės šakų. 
Antra, remdamasi bendra apibrėžtimi ES turėtų nustatyti bendrus rodiklius norėdama 
nustatyti mainų su trečiosiomis šalimis mastą šiose konkrečiose pramonės šakose. 
 
2. Padėti Kinijai atpažinti europietišką kultūrą 
 
Įsteigti patarėjo kultūros klausimais pareigybę Europos Komisijos delegacijoje 
Kinijai 
 
Iki šiol Europos Komisijos delegacijoje Kinijai patarėjo kultūros klausimais, gebančio 
suprasti skirtingus kultūros sektorius (priešingai nei valstybių narių ambasadose) nebuvo. 
Dėl šios priežasties delegacija ne visada žino apie pagal Europos programas remiamus ES ir 
Kinijos kultūrai skirtus projektus, o valstybių narių renginiai Kinijoje nėra apžvelgiami ar 
koordinuojami.  
Europos Komisijos delegacijoje Kinijai turėtų būti įsteigta patarėjo kultūros klausimais 
pareigybė ir turėtų būti įdarbintas asmuo remiantis jo informuotumu apie vykdomus ES ir 
Kinijos projektus bei apie ES valstybių narių individualius kultūros sričiai skirtus veiksmus. 
Patarėjui kultūros klausimais turėtų būti skiriamos lėšos, skirtos organizuoti suderintus ES 
kultūros įvykius; jis turėtų būti atsakingas už intelektinės nuosavybės teisių įgyvendinimo 
klausimus. 
 
Paskelbti Kinijoje Europos metus ir suplanuoti Europos kultūros renginius  
 
Kaip ir kai kurios ES valstybės narės, Europos Sąjunga turėtų numatyti Europos metų 
paskelbimą norint padėti Kinijai suprasti, ką šiandien reiškia Europos kultūra. Iki šiol 
Europa nebuvo suvokiama kaip visuma, o jos kultūrinė tapatybė Kinijos žmonėms nėra 
aiški. Turėtų būti skatinamos ir stiprinamos iniciatyvos, pavyzdžiui, Europos filmų festivalis 
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(2008 m. gruodžio mėn.), norint pagerinti ES žinomumą visoje šalyje. Turėtų būti 
pabrėžiamos valstybių narių kultūroms ir civilizacijoms bendros ypatybės, o ne tik 
individualūs kultūros bruožai. Kinijos partnerio, nacionalinio ar vietos, dalyvavimas būtų 
esminė išankstinė sąlyga sudarant geresnes galimybes rengti Europos renginius ir padėti 
įveikti politines ir administracines kliūtis. 
 
Sukurti Europos etiketę ir logotipą 
 
Norint, kad Europos kultūra taptų labiau matoma, ir siekiant padėti auditorijai nustatyti, 
kad kūrinių kilmės vieta yra Europa, knygos, plakatai, koncertų afišos galėtų būti 
ženklinami etikete ir logotipu (pvz., Europos kultūros produktas); logotipas galėtų būti 
rodomas prie ES filmų pabaigoje pateikiamo kūrėjų sąrašo. Kalbant apie ilgalaikę 
perspektyvą, tokia skatinimo priemonė galėtų turėti įtakos Europos kaip vientiso subjekto 
suvokimui bei kultūros pramonės sektoriaus kultūriniams ir ekonominiams mainams. 
 
3. Remti ES menininkų ir prekių ženklų patekimą į Kinijos rinką  
 
Sukurti praktinį ES vadovą, skirtą Kinijoje vykdomiems ES kultūros projektams  
 
Sukurti praktinį ES vadovą ir (arba) interneto platformą ir (arba) partneriui pasirinkti 
skirtas programas ES kultūros vadybininkams, norintiems vykdyti kultūros projektus 
Kinijoje. Šis vadovas turėtų padėti jiems geriau suprasti Kinijos rinką ir išvengti kultūros, 
administravimo ir kalbos kliūčių. Informacijos apie Kinijos meną ir kultūrą kinų ar anglų 
kalbomis nepakanka. Sistema nėra skaidri, o užsieniečiams būtina pagalba dėl galimybės 
susipažinti su informacija. 
 
Pradėti ES kampaniją, kuri sudarytų galimybes į Kinijos rinką patekti didesniam 
skaičiui ES kultūros produktų 
 
Organizuoti ES kampaniją pasitelkiant konkretaus ES sektoriaus asociacijas, pavyzdžiui, 
AEFE (Europos filmų eksporto asociaciją), siekiant sudaryti susitarimą, kuris leistų išplatinti 
daugiau ES filmų Kinijoje ir atverti Kinijos rinką Europos transliuotojams (kurių signalai šiuo 
metu ribotai pasiekia tik užsieniečiams skirtus kompleksus ir tarptautinius viešbučius) taip, 
kaip Europos valstybės atveria savo rinkas Kinijos transliuotojams. 
 
Susieti visų prekių eksportą su kultūros prekių eksportu 
 
Skatinti teigiamą požiūrį į ES kultūros produktus susiejant prekių (maisto, dizaino modelių, 
automobilių, turizmo paslaugų ir t. t.) eksportą su kultūros prekių eksportu. Ši priemonė 
galėtų įpratinti Kinijos visuomenę pirkti Europos prekių ženklais pažymėtas prekes ir 
ateityje – ES kultūros prekes. 


