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KOPSAVILKUMS 
 
Šis pētījums izstrādāts, pamatojoties uz Eiropas Parlamenta izteikto vēlmi iegūt informāciju 
par kultūras apmaiņas potenciālu ar trešām valstīm, analizējot Ķīnu kā parauggadījumu. 
Pētījumā sniegta informācija par kultūras nozari Ķīnā (pirmā daļa) un par pastāvošajām 
kultūras apmaiņām starp Eiropas Savienību un Ķīnu (otrā daļa). Sniegti arī vairāki ieteikumi 
Eiropas Savienības un Ķīnas sadarbības iespēju palielināšanai (trešā daļa). 
 
1. Pētījumā aplūkotas gan kultūras, gan radošās nozares. Saskaņā ar šajā pētījumā 
izmantoto definīciju kultūras nozarē iekļautas visas rūpnieciskās un nerūpnieciskās nozares, 
kurās kultūra ir galapatēriņa produkts, bet radošajā nozarē — rūpniecības nozares, kurās 
kultūra izmantota ražošanas procesā kā radošs ieguldījums ar kultūru nesaistītu preču 
ražošanā. Pētījumā aplūkotas šādas nozares: kino, televīzija, jaunie plašsaziņas līdzekļi, 
vizuālā māksla, arhitektūra un dizains, izpildītājmāksla, kultūras mantojums, mūzika un 
literatūra. 
 
2.  Izpētes veikšanā izmantotas divas pamatmetodes: dokumentārs darbs un intervijas. 
Dokumentārajā darbā izmantoti par katru kultūras nozari pieejamie galvenie papīra formāta 
un tiešsaistes materiāli. Intervijas ar katras jomas nozīmīgākajiem profesionāļiem veiktas 
gan Ķīnā, gan Eiropā.  
 
3.  Pētījuma pirmajā daļā aplūkotas būtiskās pārmaiņas, kas pēdējos gados notikušas 
Ķīnas kultūras un radošajās nozarēs. Vissvarīgākās pārmaiņas bija iekļautas 11. Piecgades 
plānā un realizējās kā bezpeļņas, uz prestižu orientētas nozares strauja pārveidošana par 
ekonomiski integrētu nozari.  
 
4.  Filmu industrijas nozarē Ķīna tagad ir trešā lielākā filmu ražotāja valsts pasaulē aiz 
Ziemeļamerikas un Indijas. Vienlaicīgi, esošo kinoteātru modernizēšana un 
daudzfunkcionālu pasākumu centru atvēršana mudinājusi patērētājus vairāk līdzekļu tērēt 
kino apmeklējumiem, kā rezultātā 2008. gadā kases ieņēmumi pieauguši par 27 %.  
 
Ārvalstu ražojumi pakļauti stingrām tiesiskām vadlīnijām, un tiem var piemērot 
atvieglojumus. Starp Ķīnas režisoriem/studijām un ārvalstu iestādēm iespējamas trīs 
sadarbības formas: kopražojumi, palīgražojumi un pasūtījumražojumi. Piekļuve ārvalstu 
tirgiem un talantiem ir viens no motivējošākajiem faktoriem, lai sadarbotos filmu ražošanā. 
Ķīna iedrošina ārvalstu, īpaši Eiropas uzņēmumus, kuru vērtības ir līdzīgas un kuri parasti 
darbojas ar līdzīgām finansējuma prasībām, ieguldīt liela mēroga Ķīnas ražojumos. 
 
Attiecībā uz izplatīšanu, ievērojot „dalītas peļņas” principu, valdība katru gadu atļauj 
divdesmit ārvalstu filmu importēšanu. Par šīm filmām ārvalstu uzņēmums parasti saņem 
30 % no kases ieņēmumiem. No minētajām divdesmit filmām trīs ceturtdaļas parasti ir no 
Ziemeļamerikas un pārējās — no Eiropas un citām ārvalstu teritorijām. Importēšanas 
kvotas neattiecas uz kopražojumiem, kurus uzskata par vietējiem ražojumiem un tādēļ 
automātiski piešķir tiesības tos izplatīt Ķīnas kinoteātros. Pēdējos gados trīs no piecām 
vietējā ražojuma filmām ar visaugstākajiem ieņēmumiem bija kopražojumi. 
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5.  Saskaņā ar prasībām, kuras tai bija jāizpilda, lai iestātos PTO, Ķīna atvēra savu 
televīzijas (TV) industriju daļējiem ārvalstu ieguldījumiem, līdzdalībai un tirgus piekļuvei, kā 
arī restrukturizēja vietējo industriju. Šīs pārmaiņas bija iespējamas, jo notika būtiskas 
izmaiņas valdības politikā, kā arī integrācija pasaules tirgos. 97 % Ķīnas iedzīvotāju ir 
pieejama televīzija, tādējādi Ķīna ir lielākais TV tirgus pasaulē. Ierobežojumu atcelšanas 
reformas radījušas iespēju izplatīt ārvalstu ražojumus un kopražojumus. Pēdējos gados 
dažas vispasaules raidorganizācijas pirmo reizi ieguvušas necenzētu piekļuvi Ķīnas TV 
ēteram. Tā kā vietējo programmu ražošana aizņem daudz laika un pēc pirmās pārraides 
reizes tās nesniedz finansiālu peļņu, Ķīnas TV tirgū galvenokārt izmanto ārvalstu 
programmas. Liberālāku noteikumu un vienkāršotāka birokrātiskā procesa rezultātā 
pieaudzis televīzijas programmu imports, turklāt pārsvarā tiek importēti izklaides šovi 
(piemēram, realitātes, spēļu, sarunu šovi), kuru adaptēšana Ķīnā ir finansiāli izdevīga. 
Tomēr, tā kā vietējās raidorganizācijas ir pakļautas pienākumam vietējos un pasaules tīklos 
pārraidīt vismaz 70 % vietējo programmu, programmu veidošana piedzīvo uzplaukumu, un 
dažās jomās pieprasījums pēc jaunām programmām pastāvīgi pieaug. Turklāt Ķīnas TV 
kanāliem ir pienākums katru ārvalstu programmām veltītu pārraides laika stundu 
kompensēt ar vienu vietējā ražojuma programmu stundu. Tā rezultātā raidītāji atbilst 
ražošanas investīciju mērķiem, pat ja tiem nav attiecīgu finansiālo iespēju. 
 
6.  Ķīnas interneta un mobilo sakaru nozare ir lielākā pasaulē un joprojām ir strauji 
augoša. Arī Ķīnas tiešsaistes azartspēļu nozare ir kļuvusi par visstraujāk augošo pasaulē. 
Kaut gan rādītāji liecina, ka interneta un mobilo sakaru nozare turpinās strauji attīstīties, 
joprojām pastāv būtiskas reģionālas atšķirības, un izaugsme galvenokārt notiek valsts 
dienvidu un piekrastes reģionos. Neskatoties uz to, ka pamatā valsts darbojas kā 
regulators, šobrīd tā cenšas gūt finansiālu labumu no interneta nozares uzplaukuma Ķīnā. 
2008. gada beigās telekomunikāciju iestāde SARFT pēkšņi paziņoja, ka visus video portālus 
valsts pārņems savā īpašumā. Sarunu rezultātā tika panākta vienošanās, ka portāli, kas 
izveidoti pirms šo noteikumu pieņemšanas, drīkst palikt privātajā sektorā, tomēr tiem 
jāiegūst SARFT izdota licence, bet jaunizveidotiem portāliem jākļūst par valsts sektora 
operatoriem. Kaut arī Ķīnas varas iestādes joprojām kontrolē interneta nozari, iespējams 
konstatēt pieaugošas atvērtības pazīmes: 2008. gadā stājās spēkā noteikumi par video 
izmantošanu interneta vidē, kuros atļauta līdzdalība ārpus Ķīnas izveidotos video 
programmu pakalpojumu sniegšanas uzņēmumos, ja to sadarbības partneris ir valsts 
īpašumā esošs uzņēmums. Ar valodu un politiku saistītu ierobežojumu dēļ daudzi 
starptautiski interneta pakalpojumu sniedzēji līdz šim nav ienākuši Ķīnas tirgū. Tādi tirgus 
dalībnieki kā Google un Yahoo ir ieguvuši atļauju sniegt pakalpojumus ķīniešu valodā, bet 
tie tiek pakļauti satura ierobežojumiem un cenzūrai. 
 
7.  Vizuālās mākslas nozari raksturo strauja attīstība, kas veicina jaunu uzņēmējdarbības 
struktūru un uzņēmēju rašanos. Pēdējos piecos gados Ķīna kļuvusi par vienu no pasaules 
kolekcionāru, kuratoru, organizatoru un mākslas uzņēmēju pulcēšanās epicentriem. Šī 
nozare aptver tēlotājmākslu no antīkā līdz modernajam periodam, bet īpaši izteikta attīstība 
vērojama laikmetīgās mākslas jomā, „pagrīdes” mākslas virzieniem pakāpeniski izplatoties 
un iegūstot plašu atpazīstamību un valsts atbalstu.  
 
Kopš 2006. gada ir mainījies līdzsvars starp valsts un privātajām struktūrām. Valdība ir 
privatizējusi savas ar kultūru saistītās struktūrvienības, un ir pieauguši ieguldījumi privātajā 
sektorā. Puse no tēlotājmākslas muzejiem šobrīd pieder privātā sektora uzņēmējiem, un 
lielāko daļu ar mākslu saistītu pasākumu finansiāli atbalsta privātās struktūras. Jaunākā 
tendence mākslas nozarē ir komerciālos pasākumos iesaistītas valsts īpašumā esošas 
kultūras apvienības, kas darbojas bezpeļņas organizāciju statusā. Tās veido oficiālo saikni 
starp valdību un privāto sektoru, kā arī starp Ķīnu un ārvalstīm. Kaut arī māksla Ķīnā ir 
peļņu nesoša nozare, tās pārvaldība ir vāji attīstīta. Mākslas kritikas, izglītības un mākslas 
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projektu vadības nozares speciālisti savu standartu uzlabošanai cenšas sadarboties ar 
Eiropas kolēģiem. Eiropas māksla Ķīnas tirgū joprojām ir ļoti maz pārstāvēta, bet valdība, 
privātais sektors un neatkarīgas struktūrvienības cer uz jaunām sadarbības iespējām, kuras 
sniegtu pieredzes apmaiņas vizītes.  
  
8.  Mūzika ir viena no Ķīnas radošo industriju visvājāk attīstītajām nozarēm. Tā cietusi no 
ārkārtīgi lielas valsts kontroles, un arī pirātisma līmenis šajā nozarē ir viens no 
augstākajiem pasaulē; šie faktori nopietni ietekmēja uzņēmējdarbību mūzikas jomā 20. gs. 
90. gados, un šobrīd ietekmē digitālo tirgu. Tomēr Ķīnas izaugsmes potenciāls mobilās un 
tiešsaistes mūzikas uzņēmējdarbības jomā ir ļoti liels. Digitālā tirgus sniegtās iespējas ir 
daudzsološas, tomēr piekļuve tirgum joprojām ir ierobežota: likumīgi lejupielādēto mūzikas 
ierakstu ir ļoti maz, un tie sniedz maz ieņēmumu ierakstu kompānijām. Autoratlīdzība ir 
mazattīstīts Ķīnas mūzikas industrijas ienākumu avots, jo daudzi ierakstu producenti 
neapzinās autortiesību nozīmi.  
 
Katram Ķīnas reģionam raksturīgas atšķirīgas kultūras vērtības un muzikālā gaume. Ķīnas 
iedzīvotāju muzikālā gaume var būt pārsteidzoša: mākslinieki, kuri Eiropā vairs nav 
populāri, Ķīnā var iegūt ļoti lielu atzinību.  
 
9.  Ķīnā noticis ļoti straujš urbanizācijas process, kas maz ļāvis izpausties jaunradei 
arhitektūras jomā. Valsts īpašumā esošie vietējie dizaina institūti (VDI) ir dominējošie 
arhitektūras tirgū. Tomēr pieaug privātuzņēmumu skaits, kurus galvenokārt dibinājuši 
arhitekti, kas atgriezušies no studijām vai darba ārvalstīs (šie uzņēmumi galvenokārt 
koncentrēti Pekinā un Šanhajā). Šie nelielie uzņēmumi pārsvarā darbojas kultūras nozarē, 
cenšoties paplašināt arhitektūras izpratnes robežas. Tā kā Ķīna kļūst atvērtāka starptautiskai 
ietekmei, pastāv spēcīga vēlme mācīties no rietumu arhitektūras kanona un izmantotajām 
tehnikām. Ārvalstu arhitekti snieguši būtisku ieguldījumu Ķīnas arhitektūras attīstībā, 
būvējot ar Olimpiskajām spēlēm un Expo 2010 saistītus ievērojamus objektus. Viņiem 
izdevies radīt jaunu arhitektūras valodu, radot tādus modernās arhitektūras paraugus kā 
CCTV ēka, Valsts Olimpiskais stadions un Pekinas opera. 
 
10.  Ķīnas bagātīgais kultūrvēsturiskais mantojums šobrīd ir aizsargāts labāk nekā jebkad 
agrāk, jo tiek izmantotas dažādas efektīvas prakses un notiek sadarbība ar 
starptautiskajām iestādēm. Notiek centieni valsts ārkārtīgi bagāto kultūras mantojumu 
saglabāt ar dažādu tirgus risinājumu palīdzību, piemēram, noteiktām vietām un objektiem 
piešķirot oficiālu „tūrisma zonas” vai „pasaules mantojuma” statusu, lai piesaistītu valsts un 
privāto nozaru ieguldījumus. Tiek veiktas reformas, lai modernizētu attiecīgās valsts 
pārvaldes struktūras, tomēr privātā sektora pārstāvjiem, piemēriem, fondiem, joprojām 
nav pietiekami daudz darbības iespēju. Joprojām trūkst valsts finansējuma, kā arī 
sabiedrības zināšanu un apzināšanās, turklāt arheoloģisko un arhitektūras mantojumu 
apdraud nesankcionēta zemes izmantošana un restrukturizācija. Efektīva ir aktīva pieredzes 
apmaiņa un sadarbība kultūras mantojuma aizsardzības jomā ar Eiropas valstīm, novēršot 
kultūras senlietu zādzības un kontrabandu, kā arī, organizējot Ķīnas vēsturiskā mantojuma 
izstādes. 
 
11.  Ķīnas politika attiecībā uz izpildītājmākslu nesen ir kļuvusi liberālāka un tendēta uz 
reglamentējošu pasākumu atcelšanu; to veicinājuši 2008. gada jūlijā izdotie Noteikumi par 
komerciālu priekšnesumu pārvaldīšanu. Pekina kā kultūras galvaspilsēta ir Ķīnas mākslas 
pasākumu centrs, kurā koncentrējas lielākā daļa infrastruktūras un notikumu. Ķīna kā 
multietniska valsts sevišķi veicina nacionālo minoritāšu izpildītājmākslas grupu uzstāšanos 
starptautiskos pasākumos. Ķīnas iestādes plaši darbojas lauku teritorijās, atbalstot daudzas 
izpildītājmākslas grupas un to centienus uzstāties valsts mēroga koncertturnejās.  
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Programmas Eiropas tirgu sasniegšanai galvenokārt rīko Eiropas valstis, piešķirot 
stipendijas un izmantojot kultūras darbības kā diplomātisku pasākumu fona notikumus. Tie 
ir valsts finansēti pasākumi (baleta un cirka izrādes). Ķīna savu izpildītājmākslas nozari 
uzskata par „vāji attīstītu”. Nedaudzie pasākumi, kam ir lieli ieņēmumi (mūzikas nozarē), 
nav eksportējami valodas barjeras dēļ.  
 
12.  Līdz 20. gs. 80. gadiem Ķīnas izdevējdarbības nozare bija tikai propagandas un 
vispārējas valsts informācijas paziņošanas līdzeklis. Līdz ar tirgus atvēršanu notika šīs 
nozares komercializācija. Šobrīd tas ir lielākais grāmatu un žurnālu tirgus pasaulē.  
 
Ķīnā ir stingri noteikumi un īstenotā politika attiecībā uz izdevējdarbības nozari. Valdība 
vairs neatbalsta valsts īpašumā esošos izdevējus, un tie bieži sadarbojas ar privātiem 
kultūras konsultāciju uzņēmumiem, lai saglabātu savu konkurētspēju. Plašpatēriņa grāmatu 
tirgus tāpat kā tā auditorija ir jauns; arvien lielāku popularitāti iegūst mūsdienu interneta 
literatūra, tomēr izplatīts izglītības un kultūras mērķis joprojām ir klasisko darbu lasīšanas 
veicināšana. Ķīnas izdevēji arvien biežāk kontaktējas ar rietumu tirgus dalībniekiem. Ķīnas 
izdevējdarbības produktu tirgus apgrozījums ir lielāks nekā ASV vai Lielbritānijai. Pastāv 
daudz reģionālu atšķirību pārdošanas apjoma un literārās gaumes ziņā, kas galvenokārt 
izskaidrojamas ar valsts lielumu un faktu, ka piegāde un komunikācijas daudz efektīvākas ir 
Pekinā, Šanhajā un Guandžou.  
 
13.  Vāji attīstītā intelektuālā īpašuma tiesību (IĪT) aizsardzības sistēma ir galvenais 
iemesls, kas aizkavē Eiropas uzņēmumu ienākšanu Ķīnas tirgū un rada patiesas bažas tirgū 
jau esošajiem uzņēmējiem. Viltotas preces joprojām ir būtiska problēma. 2006. gadā 
Eiropas uzņēmēji Ķīnu atzina par visproblemātiskāko valsti viltojumu un IĪT pārkāpumu dēļ. 
Ķīnas valdība apgalvo, ka ievieš piespiedu pasākumus. Kaut arī Ķīnā konstatējams 
pastāvīgs progress IĪT aizsardzības jomā, joprojām novērojami trūkumi, un attiecīgo tiesību 
aktu īstenošana ir nevienmērīga un nepietiekama. Eiropas uzņēmumi sastopas ar neskaidru 
un sarežģītu tieslietu sistēmu, kas nenodrošina pietiekamu tiesību ievērošanu un 
aizsardzību.  
 
14.  Ķīnā joprojām pastāv cenzūra, un ar šo faktu jārēķinās kā ar pirmo šķērsli kultūras un 
radošo nozaru tirgu piekļuvei. Filmu industrijā jāsaskaņo jebkāda ārvalstu dalība vietējo 
filmu ražošanā (sākot ar scenāriju līdz budžetam un ražošanas struktūrai pirms ražošanas 
un pirms vietējas un starptautiskas nozīmes filmas pabeigšanas). Jauno plašsaziņas līdzekļu 
nozarē tīmekļa cenzūru reglamentē dažādi tiesību akti un administratīvie noteikumi. 
Tūkstošiem interneta policijas darbinieku pārbauda tīmekli visu diennakti, meklējot 
potenciāli musinoša satura materiālus. No varas iestāžu viedokļa blogu saturs ir 
paaugstināta riska interneta sastāvdaļa. Izdevējdarbības nozarē nav oficiālu cenzūru 
reglamentējošu noteikumu, bet grāmatas ISBN numura reģistrācijas process tiek izmantots 
kā līdzeklis tās satura kontrolēšanai.  
 
Cenzūra ir būtiski ietekmējusi mākslas nozari 20. gs. 80. un 90. gados. Šķiet, ka pēdējo 
5 gadu laikā tā ir mazinājusies, un šobrīd tiek aizliegti daudz mazāk mākslas pasākumu. 
Mākslinieki un kuratori, strādājot ar jutīgām tēmām, var justies brīvāki nekā agrāk. 
Cenzūra joprojām attiecas uz tēmām, kas saistītas ar politiskiem un vēsturiskiem 
notikumiem, kas attiecas uz Ķīnas vēsturi, kā arī valsts vienotību, vardarbību, narkotikām, 
reliģiju un pornogrāfiju.  
 
15.  Pētījuma otrajā daļā aplūkota Eiropas Savienības (ES) un tās dalībvalstu kultūras 
apmaiņas ar Ķīnu, kas izpaužas programmu veidā, pasākumi un iniciatīvas, kā arī to 
ietekme uz turpmāku kultūras apmaiņu iespējamību starp minētajām valstīm. 
 



Politikas departaments B: Strukturālā un kohēzijas politika 
___________________________________________________________________________________________ 

 7

16.  Saskaņā ar publikāciju Eiropas kultūras plānā aizvien lielākas globalizācijas apstākļos 
ES izstrādātajā ārpolitikā iekļautas arī kultūras apmaiņas. Kopiena veikusi vairākus 
pasākumus kultūras nozarē, kas attiecas uz Ķīnu, piemēram, Kultūras programma, Media 
2007, kā arī sagatavošanās darbus Media International un Media Mundus programmai. EK 
delegācija Ķīnā uzsākusi vairākus kultūras pasākumus. Neskatoties uz to, kultūras dialogs 
starp ES un Ķīnu nav pārāk labi attīstīts. Jāņem vērā joprojām pastāvošā cenzūras 
problēma. Tā attiecas uz jebkuru notikumu, kas saistīts ar jutīgām tēmām. Tomēr galvenā 
problēma ir tā, ka Eiropas Savienība kā vienība gandrīz nav pārstāvēta Ķīnas kultūras 
pasaulē. Ķīnai ir grūtības ES identificēt kā vienotu veselumu kultūras kontekstā, jo ES nav 
atsevišķa, vienota valsts.  
 
17.  Kultūras apmaiņas starp Ķīnu un ārvalstīm pamatā ir savstarpīguma princips. Šis 
Ķīnas Kultūras ministrijas izstrādātais princips attiecībā uz kultūras apmaiņu ar Eiropas 
Savienību ir problemātisks un grūti īstenojams. Ķīna pārstāv viedokli, ka, Ķīnai atļaujot 
kādai valstij organizēt kultūras pasākumu Ķīnas teritorijā, šai valstij jāatļauj Ķīnai organizēt 
pasākumu šīs valsts teritorijā, proti, jebkuram kultūras pasākumam jābūt abpusēji 
vienlīdzīgi organizētam. No Eiropas Komisijas viedokļa savstarpīguma principa ieviešana var 
būt problemātiska, jo Ķīna neuzskata Eiropas Savienību par vienotu valsti. Tādēļ katra 
pasākuma īstenošanai būtu nepieciešams oficiāls nolīgums, ko parakstījušas visas 
27 dalībvalstis. Šāda veida nolīgumu Ķīna izstrādāja 2005. gadā, bet Eiropas Komisija to 
noraidīja. 
 
18.  Kultūras apmaiņas starp ES dalībvalstīm un Ķīnu pamatā ir divpusējie sadarbības 
nolīgumi. ES dalībvalstu kultūras politiku vietējā mērogā pārrauga pilnvarotie pārstāvji, kuri 
sniedz ziņojumus attiecīgās valdības Ārlietu ministrijai, Kultūras ministrijai vai 
Starptautiskās tirdzniecības ministrijai. Kopš šīs desmitgades sākuma daudzas ES 
dalībvalstis organizējušas vairākas īstermiņa kultūras programmas. Tajā pašā laikā 
ilgtermiņa programmas kļuvušas ambiciozākas gan vīzijas, gan budžeta ziņā. Šī jaunā 
politika atbilst ES dalībvalstu pieaugošajai apziņai par Ķīnas tirgus ietekmīgumu. Ķīnā 
organizētas dažādas reklāmas darbības: pasākumi, informācijas sniegšanas pakalpojumi, 
tīmekļa platformu apmaiņa, radošās darbnīcas, finansiāls atbalsts tulkošanai utt. ES politiķi 
un ekonomisti uzskata kultūras programmas par „maigās diplomātijas” paveidu, kas paver 
ceļu kultūras ietekmēm, nākotnes partnerībai un ekonomiskiem nolīgumiem. Tomēr dažādi 
šķēršļi (ģeogrāfiski, administratīvi, tiesiski, valodnieciski, kultūras, politiski un ierobežotas 
informācijas pieejamības izraisīti) traucē kultūras apmaiņas starp ES dalībvalstīm un Ķīnu.  
 
Kultūras pasākumu efektivitāti un ietekmi var novērtēt vairākos līmeņos. Pieejamie rādītāji 
liecina, ka vairāki pasākumi veiksmīgi rosinājuši Ķīnas auditorijas interesi par ES dalībvalstu 
kultūru un kultūras nozarēm.  
 
Kamēr lielākā daļa valstu savu kultūras diplomātiju veido, pamatojoties uz vienu un to pašu 
modeli, aktuāli ir šādi jautājumi: 
 
-  Vai labāk ir organizēt pasākumu ex nihilo, vai integrēt to jau pastāvošos Ķīnas 

festivālos? 
-  Vai labāk ir ierosināt pasākumu, kura pamatā ir viena galvenā ideja (ilgtspējīga 

attīstība utt.), vai veidot daudzpusīgu programmu?  
-  Vai labāk ir koncentrēt uzmanību uz lielām un bagātām pilsētām (kuras jau ir 

pārsātinātas ar daudzpusīgu kultūras piedāvājumu), vai paplašināt darbību un 
pievērsties vietējiem tirgiem visas valsts teritorijā? 
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19.  Trešajā pētījuma daļā izteikti priekšlikumi sadarbības, apmaiņu un politiskā dialoga 
uzlabošanai ar Ķīnu kultūras nozarē. Trešajā daļā aplūkota arī kultūras veicināšanas politika 
Eiropas Savienības starptautisko attiecību kontekstā, ņemot vērā gan Ķīnas kultūras un 
radošo industriju novērtējumu un īstenoto politiku, gan Eiropas un atsevišķu valstu kultūras 
veicināšanas politiku. Priekšlikumi sniegti 3 kategorijās, kas atbilst 3 iespējamajām ES 
attiecību ar Ķīnu pakāpēm:   
 
1-  Pastiprināt ES politiskās un diplomātiskās darbības Ķīnā. 
2-  Palīdzēt Ķīnai identificēt „Eiropas kultūru”. 
3-  Atbalstīt ES māksliniekus un zīmolus to centienos iekļūt Ķīnas tirgū. 
 
1.  Pastiprināt ES politiskās un diplomātiskās darbības Ķīnā 
 
Iesaistīties kultūras dialogā ar Ķīnu un popularizēt pozitīvos ekonomiskos 
aspektus, kas rodas no kultūru apmaiņas pastiprināšanās un ieguldījumiem tajās  
 
Īstenot un ieviest pasākumus un programmas, pamatojoties uz pastāvošo tiesisko 
regulējumu: Eiropas Komisijas un Ķīnas Kultūras ministrijas kopīgo deklarāciju. 2009. gada 
maijā Šeņdžeņā notiekošais kopējais pasākums, kas veltīts radošajām industrijām, varētu 
būt pirmais solis ilgtermiņa sadarbības politikā. 
 
Veicināt cīņu pret pirātismu  
 
Jāveicina un jāstiprina cīņa pret pirātismu un dialogs par Ķīnas IĪT tiesību aktu uzlabošanu, 
izmantojot Eiropas IĪT2 platformu, ieviešot izglītojošus pasākumus IĪT jomā un veicinot 
Ķīnas iedzīvotāju (sevišķi Eiropas uzņēmumos strādājošo) apzināšanos par IĪT 
stiprināšanas nozīmīgumu. 
Veicināt cīņu pret kultūras cenzūru  
 
Cīņu pret kultūras cenzūru jāveicina, izdarot pastāvīgu diplomātisku spiedienu uz Ķīnas 
varas iestādēm. 
 
Veicināt divpusēju sadarbības līgumu parakstīšanu pirms Eiropas atbalsta 
programmu Ķīnas kandidātiem atvēršanas  
 
ES un Ķīnas attiecību precizēšanai ļoti noderīgi būtu sadarbības līgumi, kas sniegtu tiesisku 
sadarbības regulējumu. Šādi līgumi vienkāršotu Ķīnas un ES partnerattiecību izveidi un 
mudinātu Ķīnas varas iestādes atvieglot noteikumus, kas attiecas uz ES uzņēmumu 
ielaišanu Ķīnas tirgū. 
 
Attīstīt Eiropā ES izveidotus kvalifikācijas celšanas kursus Ķīnas māksliniekiem un 
radošajiem darbiniekiem, kurus izvēlējušies Eiropas kultūras darbinieki  
 
Ķīnas valdība apzinās profesionālu standartu trūkumu savā kultūras nozarē un vēlas šo 
nozari uzlabot, sadarbojoties ar citām valstīm, sevišķi ar Eiropu. Daudz uzmanības tiek 
pievērsts izglītošanas jēdzieniem un metodēm rietumu mākslā. Mākslas kritika, izglītība un 
organizēšana ir jomas, kurās Ķīna jau vēlas sadarboties ar Eiropu, lai attīstītu savas 
iemaņas. ES izveidoti kvalifikācijas celšanas kursi Eiropā, kas paredzēti Ķīnas māksliniekiem 
un kultūras menedžeriem, radītu iespēju veidot efektīvu sadarbību starp ES un Ķīnu 
kultūras nozarē. 
 



Politikas departaments B: Strukturālā un kohēzijas politika 
___________________________________________________________________________________________ 

 9

Mudināt ES un tās dalībvalstis izveidot kopējus rādītājus, lai apkopotu un izplatītu 
ticamu informāciju par kultūras un radošo industriju apmaiņām ar trešām valstīm  
 
Nepastāv informācija par ES kultūras un radošo industriju apmaiņām ar trešām valstīm. 
Vispirms dalībvalstīm vajadzētu vienoties par kopēju kultūras un radošo industriju 
definīciju, jo šīs industrijas visās valstīs neaptver tās pašas nozares un katrā dalībvalstī var 
ievērojami atšķirties. Otrkārt, pamatojoties uz kopēju definīciju, ES vajadzētu attīstīt 
kopējus rādītājus, lai skaitliski apkopotu pastāvošās apmaiņas ar trešām valstīm šo nozaru 
ietvaros. 
 
2. Palīdzēt Ķīnai identificēt „Eiropas kultūru” 
 
Izveidot Kultūras padomdevēja amatu EK Ķīnas delegācijā 
 
Līdz šim EK delegācijā Ķīnā nebija kultūras padomdevēja, kas specializētos dažādo kultūras 
nozaru izpratnē (pretēji situācijai dalībvalstu vēstniecībās). Tas radījis šādas sekas: 
pirmkārt, delegācija ne vienmēr ir informēta par ES un Ķīnas kultūras projektiem, kas 
ieguvuši Eiropas programmu atbalstu; otrkārt, dalībvalstu organizētie kultūras pasākumi 
Ķīnā netiek pārraudzīti un koordinēti. 
EK delegācijā Ķīnā jāizveido kultūras padomdevēja postenis, un tajā jānodarbina persona, 
kura pārzina notiekošos ES un Ķīnas kultūras projektus, kā arī ES dalībvalstu atsevišķos 
kultūras pasākumus. Kultūras padomdevējam jāpiešķir finansējums, kas tam ļautu 
organizēt saskaņotus ES kultūras pasākumus, un tam jābūt atbildīgam par IĪT īstenošanas 
jautājumiem. 
 
Organizēt Ķīnā „Eiropas gadu” un Eiropas kultūras pasākumus  
 
Ņemot piemēru no dažām ES dalībvalstīm, Eiropas Savienībai vajadzētu organizēt Kultūras 
gadu, lai palīdzētu Ķīnas iedzīvotājiem saprast, ko „Eiropas kultūra” nozīmē mūsdienās; līdz 
šim Eiropa Ķīnā nav uztverta kā veselums un tās kultūras identitāte Ķīnas iedzīvotājiem ir 
neskaidra. Ieteicams veicināt un atbalstīt tādas iniciatīvas kā „Eiropas filmu festivāls” 
(2008. gada decembrī), kas veicina Eiropas atpazīstamību visas valsts mērogā. Vajadzētu 
uzsvērt ne tikai individuālās kultūras īpatnības, bet arī kopējās iezīmes starp dalībvalstu 
kultūrām un civilizācijām. Ķīnas partnera iesaistīšana (valsts vai vietējā mērogā) būtu 
svarīgs priekšnoteikums Eiropas pasākumu organizēšanas veicināšanai, kā arī politisko un 
administratīvo barjeru pārvarēšanai. 
 
Radīt Eiropas marķējumu un logo 
 
Lai paaugstinātu Eiropas kultūras atpazīstamību un palīdzētu auditorijai identificēt darbu 
eiropeisko izcelsmi, grāmatām, plakātiem, koncertu reklāmas plakātiem un ES filmu beigu 
titriem vajadzētu pievienot marķējumu un logo (piemēram, „Eiropas kultūras produkts”). 
Ilgtermiņā šāda reklāma varētu atstāt iespaidu uz Eiropas kā vienības uztveri un attiecīgi uz 
kultūras un ekonomikas apmaiņām kultūras industriju nozarē. 
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3. Atbalstīt ES māksliniekus un zīmolus to centienos iekļūt Ķīnas tirgū 
 
Izveidot praktisku ES ceļvedi par ES kultūras projektiem Ķīnā 
 
Izveidot praktisku ES ceļvedi/ interneta platformu/ atbilstības meklēšanas programmas ES 
kultūras menedžeriem, kuri vēlas īstenot kultūras projektus Ķīnā. Šis ceļvedis palīdzētu 
tiem labāk izprast Ķīnas tirgu un izvairīties no kultūras, administratīviem un valodas 
šķēršļiem. Ne ķīniešu, ne angļu valodā nav pietiekami daudz informācijas par Ķīnas mākslu 
un kultūru. Sistēma nav pārredzama, un ārzemniekiem nepieciešama palīdzība informācijas 
iegūšanā. 
 
Organizēt ES kampaņu, kas ļautu vairāk ES kultūras produktiem iekļūt Ķīnas tirgū 
 
Organizēt ES kampaņu ar tādu ES nozares pārstāvošu apvienību palīdzību kā, piemēram, 
AEFE (Eiropas filmu eksporta asociācija), lai panāktu līguma noslēgšanu, kas ļautu Ķīnas 
tirgū vairāk izplatīt ES ražotas filmas un atvērt Ķīnas tirgu Eiropas raidorganizācijām (kuru 
signāli šobrīd ir uztverami tikai ierobežotās teritorijās, kuras paredzētas ārzemniekiem, un 
starptautiskās viesnīcās), tāpat kā Eiropas valstis to atver Ķīnas raidorganizācijām. 
 
Saistīt visu preču eksportu ar kultūras preču eksportu 
 
Veicināt pozitīvu attieksmi pret ES kultūras produktiem, saistot preču eksportu (pārtikas 
produkti, dizaina priekšmeti, automašīnas, tūrisma pakalpojumi utt.) ar kultūras preču 
eksportu. Šim pasākumam jāveicina Ķīnas iedzīvotājus pirkt Eiropas zīmolus un ilgtermiņa 
— ES kultūrpreces. 
 


