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SAMENVATTING 
 
Deze studie is het resultaat van de wens van het Europees Parlement om te worden 
ingelicht over mogelijkheden voor culturele uitwisselingen met derde landen, waarbij China 
als casestudy wordt gebruikt. In deze studie wordt informatie gegeven over de culturele 
sector in China (Deel één) en over de huidige culturele uitwisselingen tussen de Europese 
Unie en China (Deel twee). Deze studie geeft ook een aantal aanbevelingen over de wijze 
waarop mogelijke kansen in de samenwerking tussen de Europese Unie en China zo goed 
mogelijk kunnen worden benut (Deel drie). 
 
1. De studie heeft betrekking op zowel de culturele als de creatieve sectoren. 
Overeenkomstig de definitie in deze studie omvat de culturele sector het geheel van 
industriële en niet-industriële sectoren waarin cultuur een eindproduct voor consumptie 
vormt, terwijl de creatieve sector de industrieën omvat die cultuur in het productieproces 
gebruiken als een creatieve bijdrage aan de productie van niet-culturele goederen. De 
volgende sectoren komen in de studie aan bod: film, televisie, nieuwe media, beeldende 
kunsten, architectuur en design, podiumkunsten, cultureel erfgoed, muziek en literatuur. 
 
2.  Bij de uitvoering van het onderzoek werden twee hoofdinstrumenten gebruikt: 
administratief werk en interviews. Het administratieve werk was gebaseerd op de 
belangrijkste geprinte en onlinebronnen die voor elke culturele sector beschikbaar zijn. De 
interviews werden zowel in China als in Europa afgenomen met enkele van de meest 
relevante betrokkenen op elk gebied.  
 
3.  In Deel één richt de studie zich op de grote veranderingen die zich in de afgelopen 
jaren in de Chinese culturele en creatieve sectoren hebben plaatsgevonden. De 
belangrijkste verandering werd aangekondigd als onderdeel van het Elfde Vijfjarenplan en 
bestond uit de snelle overgang van een niet commerciële, op prestige gerichte sector naar 
een economisch geïntegreerde sector.  
 
4.  In de filmindustrie is China vandaag de dag - na Noord-Amerika en India - de derde 
filmproducent ter wereld. Tegelijkertijd hebben de modernisering van bestaande bioscopen 
en de ontwikkeling van nieuwe megatheaters de uitgaven van consumenten aan 
bioscoopbezoeken omhoog gebracht en geresulteerd in een toename van de kassa-
inkomsten met 27% in 2008.  
 
Buitenlandse producties worden onderworpen aan strenge wettelijke richtsnoeren en 
komen in aanmerking voor stimuleringsregelingen. Er zijn drie vormen van samenwerking 
mogelijk tussen een buitenlandse actor en een Chinese producer/studio: gezamenlijke 
producties, ondersteunde producties en producties die in opdracht worden gemaakt. 
Toegang tot buitenlandse markten en talent is een van de belangrijkste motiveringen voor 
samenwerking in de filmproductie. China stimuleert buitenlandse maatschappijen, vooral 
Europese, omdat men vindt dat die dezelfde waarden delen en gewoonlijk volgens dezelfde 
financieringscriteria werken, om in grote Chinese producties te investeren. 
 
Wat de verspreiding van buitenlandse films betreft, staat de Chinese regering toe dat er 
jaarlijks twintig buitenlandse films worden geïmporteerd op basis van ‘inkomstendeling’. 
Voor deze films ontvangt de buitenlandse maatschappij gewoonlijk 30% van de netto 
kassa-inkomsten. Van deze twintig films komt meestal driekwart uit Noord-Amerika en de 
rest uit Europa en andere gebieden. De importquota’s hebben geen betrekking op 
coproducties, die als binnenlandse producties worden behandeld en op die manier 
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automatisch recht hebben op roulatie in Chinese theaters. In de afgelopen jaren waren drie 
van de vijf in China geproduceerde films met de hoogste opbrengsten coproducties. 
 
5.  In overeenstemming met zijn criteria voor toetreding tot de WTO opende China zijn 
televisie-industrie voor gedeeltelijke buitenlandse investeringen (toenemende participatie 
en markttoegang) in samenhang met een herstructurering van zijn binnenlandse industrie. 
Deze veranderingen werden mogelijk gemaakt door een grote verschuiving in het 
overheidsbeleid en de integratie in mondiale markten. Met 97% van de bevolking die 
televisie kan ontvangen, is China de grootste televisiemarkt ter wereld. Zijn 
dereguleringshervormingen hebben mogelijkheden gecreëerd voor de distributie van 
buitenlandse producties en coproducties. In de afgelopen jaren hebben geselecteerde 
buitenlandse omroepen voor het eerst ongecensureerde toegang tot de Chinese ether 
gekregen. Uitgedaagd door de enorme hoeveelheid zendtijd die met programma’s moet 
worden gevuld en het gebrek aan lokale producties met een economische restwaarde na de 
eerste uitzending, steunt de televisiemarkt in grote mate op buitenlandse programma’s. 
Minder strikte bepalingen en een gestroomlijnder bureaucratisch proces hebben geleid tot 
een toename van de import van televisieprogramma’s, hoofdzakelijk formatshows 
(bijvoorbeeld realityshows, spelshows en talkshows), die op kosteneffectieve wijze in China 
kunnen worden nagemaakt. Beschermd door de invoering van de verplichting om minimaal 
70% aan in China geproduceerde programma’s uit te zenden op lokale zenders en 
buitenlandse zenders, stijgt de eigen productie en op sommige gebieden overstijgt het 
aanbod van programma’s regelmatig de vraag. Bovendien hebben Chinese televisiekanalen 
de verplichting één uur aan Chinese programma’s te produceren voor elk uur aan 
buitenlandse programma’s. Op die manier kunnen zij voldoen aan de verplichting om de 
productie-investeringsdoelen te halen, ook al hebben zij daarvoor niet de financiële 
capaciteit. 
 
6.  De Chinese internet- en mobiele-telefoniesector is de grootste ter wereld en groeit in 
snel tempo. De onlinegame-industrie van China is de snelst groeiende ter wereld geworden. 
Terwijl er aanwijzingen zijn dat de internet- en mobiele-telefoniesector snel zullen blijven 
groeien, zijn er nog steeds aanzienlijke regionale verschillen, waarbij de groei tot nu toe 
voornamelijk plaatsvindt in de zuidelijke en kustgebieden van het land. Ondanks zijn 
hoofdrol als regelgever, lijkt het er vooralsnog niet op dat de staat meer financieel voordeel 
wil halen uit de internethausse in China. Eind 2008 kondigde de telecommunicatieautoriteit 
SARFT (Chinese Staatsadministratie van Radio, Film en Televisie) plotseling aan dat alle 
videoportalen in handen van de staat moeten komen. Na enige onderhandelingen werd 
toegestaan dat de portalen die vóór deze verordening waren gecreëerd in private handen 
mogen blijven, hoewel zij een vergunning van SARFT nodig hebben, terwijl nieuwe portalen 
overheidsaanbieders moeten worden. Hoewel zij nog steeds controle op het internet 
uitoefent, toont de Chinese overheid steeds meer tekenen van openheid: een nieuwe 
verordening voor internetvideo werd in 2008 van kracht. Die verordening staat de 
deelname van Chinees-buitenlandse joint ventures toe tussen aanbieders van 
programmadiensten op het gebied van internetvideo, op voorwaarde dat ze een partner 
hebben die eigendom is van de staat. Vanwege beperkingen met betrekking tot taal en 
politiek, hebben veel internationale internetondernemingen zich tot nu toe niet op de 
Chinese markt begeven. Grote spelers als Google en Yahoo hebben vergunningen gekregen 
om diensten in het Chinees te kunnen ontwikkelen, maar moeten zich wel voegen naar de 
beperkingen op de inhoud en de beperkingen van censuur. 
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7.  De sector beeldende kunsten wordt gekenmerkt door een snelle ontwikkeling, die 
voor nieuwe zakelijke structuren en actoren zorgt. In de afgelopen vijf jaar is China een 
van de epicentra van de wereld geworden voor verzamelaars, curatoren, organisatoren en 
kunsthandelaren. De sector omvat de schone kunsten van de antieke tot de moderne tijd, 
maar de ontwikkeling doet zich vooral voor op het gebied van de hedendaagse kunst, die 
zich langzamerhand van haar undergroundwortels ontdoet om zichtbaarder te worden en 
meer institutionele steun te krijgen.  
 
Het evenwicht tussen staats- en privéstructuren is sinds 2006 gewijzigd. De overheid heeft 
haar eigen cultuurafdelingen geprivatiseerd, terwijl investeringen in de privésector zijn 
toegenomen. De helft van de musea voor schone kunsten zijn nu in particuliere handen en 
de meeste kunstevenementen worden door privéstructuren ondersteund. Culturele 
staatsgezelschappen, die op niet-commerciële basis werken, zijn nu nieuwe structuren met 
commerciële activiteiten, die de belangrijkste trends in de kunst volgen. Zij zijn de officiële 
brug tussen de overheid en de privésector, en tussen China en het buitenland. Hoewel de 
kunst wat de verkopen betreft goed is ontwikkeld, blijft zij zwak met betrekking tot het 
beheer. Kunstkritiek, -onderwijs en -beheer hebben behoefte aan samenwerking met 
Europa om hun eigen standaarden te verhogen. De Europese kunst is nog erg weinig op de 
Chinese markt aanwezig, maar de overheid, de privésector en onafhankelijke actoren 
zoeken nieuwe kansen via uitwisselingen.  
  
8.  Muziek is een van de zwakste sectoren van de Chinese creatieve industrieën. Zij heeft 
geleden onder extreme staatscontrole en een van de hoogste niveaus van piraterij ter 
wereld, die een grote negatieve invloed had op de muziekindustrie in de jaren negentig en 
nu de digitale markt decimeert. Toch heeft China een enorm groeipotentieel in mobiele en 
onlinemuziek. De digitale markt is veelbelovend, maar nog steeds beperkt: er zijn zeer 
weinig legale muziekdownloads en weinig opbrengsten voor de platenmaatschappijen. De 
inning van royalty’s is een onderontwikkelde bron van inkomsten in de Chinese 
muziekindustrie vanwege het gebrek aan notie van eigendomsrechten bij de vele 
platenproducenten.  
 
Elke Chinese regio heeft haar eigen culturele waarden en muzikale voorkeuren. De 
muzieksmaken van het Chinese publiek zijn soms verrassend: artiesten die in Europa vaak 
al uit de mode zijn kunnen in China nog enorm populair zijn.  
 
9.  China verstedelijkt in zeer snel tempo, waarbij weinig ruimte is voor creativiteit op 
het gebied van architectuur. De Chinese staatsinstituten voor design (LDI’s, local design 
institutes) domineren de architectuurmarkt. Er is echter een groeiend aantal 
privéondernemingen, die meestal zijn opgericht door architecten die na hun studie of werk in 
het buitenland terugkeerden (en vooral vanuit Beijing en Shanghai opereren). Deze kleine 
studio’s werken vooral in de cultuursector, waar zij de grenzen van architectuurdesign 
proberen te verschuiven. Aangezien China zich voor internationale invloeden openstelt, is er 
behoefte aan uitwisseling en kennis van de westerse architectuurcanon en technieken. 
Buitenlandse architecten hebben een zeer grote rol gespeeld in de ontwikkeling van de 
architectuur in China door het bouwen van belangrijke landmarks voor de Olympische 
Spelen en nu voor de Expo van 2010. Zij zijn erin geslaagd een nieuwe architectuurtaal te 
introduceren en prachtige voorbeelden van moderne architectuur te bouwen, zoals het 
CCTV-gebouw, het Nationaal Olympisch Stadion en de Beijing Opera. 
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10.  China’s omvangrijke erfgoed is nu beter beschermd dan ooit door goede praktijken en 
samenwerking met internationale instellingen. De wil is aanwezig om de enorm rijke oude 
cultuur van het land door marktoplossingen in stand te houden: door bepaalde gebieden de 
officiële status van toeristenzone en/of werelderfgoed te verlenen, wat vervolgens 
investeringen van de publieke en privésector aantrekt. Er vinden hervormingen plaats die 
zijn gericht op het moderniseren van de relevante overheidsdiensten, maar er is nog steeds 
weinig ruimte voor particuliere actoren zoals stichtingen. Er is nog steeds een gebrek aan 
overheidsfinanciering en publieke kennis en publiek bewustzijn, en het behoud van 
archeologisch of architectonisch erfgoed staat vaak onder druk van ongecontroleerd 
landgebruik en de herontwikkeling van land. Actieve uitwisselings- en 
samenwerkingsactiviteiten ter bescherming van cultureel erfgoed en ter voorkoming van 
diefstal en smokkel van culturele voorwerpen alsmede het organiseren van 
tentoonstellingen van Chinees historisch erfgoed in samenwerking met Europese landen 
zijn doeltreffende middelen. 
 
11.  Het Chinees beleid inzake podiumkunsten is recentelijk opgeschoven in de richting 
van een liberaler systeem. Met de nieuwe Verordening betreffende het beheer van 
commerciële uitvoeringen, uitgevaardigd in juli 2008, is er namelijk sprake van 
deregulering. Als culturele hoofdstad is Beijing het grootste kunstcentrum van China en 
heeft het de meeste infrastructuren en evenementen. Als multi-etnisch land bevordert 
China specifiek uitvoeringen van nationale minderheden op transnationaal niveau. Chinese 
instellingen zijn ook op grote schaal werkzaam in plattelandsgebieden, waar zij veel 
toneelgezelschappen helpen oprichten en hun streven steunen om met hun voorstellingen 
in het hele land op te treden.  
 
Programma’s om toegang te krijgen tot de Europese markten worden meestal op initiatief 
van Europese landen georganiseerd via beurzen en in het kader van diplomatieke 
evenementen. Het gaat vooral om door de staat gefinancierde shows (ballet, circus). China 
beschouwt zijn sector podiumkunsten als ‘schraal’. De weinige shows die hoge inkomsten 
genereren (muziek) zijn niet exporteerbaar vanwege taalbarrières.  
 
12.  Tot aan de jaren tachtig diende de Chinese uitgeverssector slechts als middel voor 
propaganda en algemene staatsinformatie. De openstelling van China bracht ook de 
commercialisering van deze sector met zich mee. China is nu de grootste markt voor 
boeken en tijdschriften ter wereld.  
 
China kent strikte regels en een strikt beleid voor de uitgeverssector. Staatsuitgeverijen 
worden niet langer door de overheid gesubsidieerd en werken vaak samen met particuliere 
culturele adviesbureaus om concurrerend te kunnen zijn. De massamarkt voor boeken is 
jong, net als de lezers; hedendaagse internetliteratuur floreert, maar het lezen van 
klassieke werken blijft een wijdverbreid educatief en cultureel fenomeen. Chinese 
uitgeverijen hebben steeds meer contact met westerse markten en hun aanbieders. De 
Chinese uitgeversmarkt kent een grotere productie dan de Verenigde Staten of het 
Verenigd Koninkrijk. Er zijn veel regionale verschillen met betrekking tot verkoopaantallen 
en literaire smaak, vooral vanwege de enorme omvang van het land, maar ook vanwege de 
efficiëntere verspreiding en verbindingen in Beijing, Shanghai en Guangzhou.  
 
13.  Het zwakke kader voor de bescherming van intellectuele-eigendomsrechten in China 
blijft een groot obstakel voor Europese ondernemingen om de Chinese markt te betreden 
en het is een grote zorg voor de ondernemingen die al in China werkzaam zijn. 
Nagemaakte producten blijven een groot probleem. In 2006 beschouwde de Europese 
zakenwereld China als verreweg de meest problematische markt voor Europese 
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ondernemingen vanwege namaak en het misbruik van intellectuele-eigendomsrechten. De 
Chinese overheid zegt dat zij versnelt maatregelen neemt. Ook al boekt China voortdurend 
vooruitgang met de tenuitvoerlegging van een beschermingssysteem voor intellectuele-
eigendomsrechten, zijn er nog steeds enkele tekortkomingen en is de tenuitvoerlegging van 
wetgeving inconsequent en ontoereikend. Europese ondernemingen hebben te maken met 
een vaag en complex rechtssysteem dat onvoldoende het respect en de bescherming van 
hun rechten waarborgt.  
 
14.  Censuur bestaat nog steeds en moet worden beschouwd als de eerste hinderpaal voor 
de toegang tot de markten van culturele en creatieve industrieën. In de filmindustrie moet 
elke buitenlandse deelname aan lokale filmproducties worden goedgekeurd (van het script 
tot de begroting en de productiestructuur voorafgaand aan de productie en zelfs tot aan de 
eindmontage van de film voor binnenlandse en internationale release). In de nieuwe 
mediasector wordt webcensuur toegepast krachtens een grote verscheidenheid aan wetten 
en administratieve voorschriften. Duizenden internetagenten controleren dag en nacht het 
web op zoek naar mogelijk gezagsondermijnende inhoud. Blogs vormen vanuit het oogpunt 
van de autoriteiten waarschijnlijk het gevoeligste gebied op internet. Voor de 
uitgeverssector bestaat geen officiële censuurverordening, maar de registratieprocedure 
voor het ISBN-nummer van elk boek wordt doeltreffend gebruikt als middel om de inhoud 
te controleren.  
 
Censuur was in de jaren tachtig en negentig een invloedrijke factor in de kunstsector. In de 
afgelopen vijf jaar lijkt er sprake te zijn van minder censuur en veel minder 
kunstevenementen worden nu verboden. Kunstenaars en curatoren zijn van mening dat zij 
niet langer zo voorzichtig met gevoelige onderwerpen hoeven omgaan als voorheen. De 
gecensureerde onderwerpen hebben vooral betrekking op politieke en historische 
gebeurtenissen in de Chinese geschiedenis, nationale onschendbaarheid, geweld, drugs, 
religie en pornografie.  
 
15.  Deel twee van de studie bestudeert de huidige culturele uitwisselingen tussen de 
Europese Unie (EU) en haar lidstaten en China met betrekking tot programma’s, activiteiten 
en initiatieven alsmede hun effect op de uitbreiding van verdere culturele uitwisselingen 
tussen deze actoren. 
 
16.  Na de publicatie van de Europese Agenda voor cultuur in het licht van de 
mondialisering heeft de EU een extern beleid ontwikkeld dat culturele uitwisselingen omvat. 
Er zijn een aantal communautaire acties op het gebied van cultuur met betrekking tot 
China ten uitvoer gelegd, zoals het Cultuurprogramma, Media 2007, de Voorbereidende 
actie MEDIA International en Media Mundus. De delegatie van de Europese Commissie naar 
China heeft enkele culturele evenementen geïnitieerd. Toch is de culturele dialoog tussen 
de EU en China niet erg geavanceerd en ontwikkeld. Het probleem van censuur bestaat nog 
steeds en moet in acht worden genomen. Dat is een uitdaging voor elk evenement dat 
gevoelige onderwerpen behandelt. Het allergrootste probleem is echter dat de Europese 
Unie als entiteit bijna niet aanwezig is in de Chinese cultuurscene. China vindt het moeilijk 
zich in cultureel opzicht een bepaald beeld te vormen van de EU, omdat de EU niet één 
geïntegreerd land is.  
 
17.  Culturele uitwisselingen tussen China en andere landen worden beheerst door het 
beginsel van wederkerigheid. Dit beginsel, ontwikkeld door het Chinese Ministerie van 
Cultuur met betrekking tot culturele uitwisselingen met de Europese Unie, is problematisch 
en moeilijk uit te voeren. Als China een land toestaat om een evenement in China te 
organiseren, dan moet dit land volgens China ook toestaan dat China in dat land een 



Mogelijkheden voor culturele uitwisselingen tussen de EU en derde landen: China 
___________________________________________________________________________________________ 

 8

evenement organiseert. Dat houdt in dat elk cultureel evenement in dezelfde omvang ook 
door het andere land moet worden georganiseerd. Voor de Europese Commissie kan de 
tenuitvoerlegging van wederkerigheid problematisch zijn, omdat de Europese Unie door 
China niet als één geïntegreerd land wordt gezien. Op die manier is er voor elk evenement 
een officiële overeenkomst ondertekend door de 27 lidstaten nodig. Een dergelijke 
overeenkomst werd in 2005 door China overwogen, maar deze werd door de Europese 
Commissie afgewezen. 
 
18.  Culturele uitwisselingen tussen EU-lidstaten en China zijn gebaseerd op bilaterale 
samenwerkingsverdragen. Het cultuurbeleid van de EU-lidstaten wordt lokaal gevoerd via 
een netwerk van vertegenwoordigers die verslag uitbrengen aan het Ministerie van 
Buitenlandse Zaken, het Ministerie van Cultuur of het Ministerie van Buitenlandse Handel 
van hun respectieve regeringen. Sinds het begin van dit decennium hebben veel EU-
lidstaten een aantal culturele programma’s voor de korte termijn opgesteld. Tegelijkertijd 
zijn de langetermijnprogramma’s ambitieuzer geworden, zowel wat hun visie als hun 
begroting betreft. Dit nieuwe beleid hangt samen met het toenemende besef in de EU-
lidstaten van de enorme macht van de Chinese markt. Er is in China een grote 
verscheidenheid aan promotionele activiteiten georganiseerd: evenementen, 
informatiediensten, uitwisseling van internetplatforms, workshops, financiële steun voor 
vertalingen, enz. De politieke en economische besluitvormers in de EU beschouwen 
culturele programma’s als een soort ‘softe diplomatie’, die het pad effent voor culturele 
invloed, toekomstige partnerschappen en economische overeenkomsten. Verschillende 
obstakels (geografische, administratieve, juridische, taalkundige, culturele en politieke 
obstakels alsmede de moeilijke toegang tot informatie) belemmeren echter culturele 
uitwisselingen tussen de EU-lidstaten en China. 
 
De effecten van culturele acties kunnen op verschillende niveaus worden gemeten. De 
beschikbare indicatoren wijzen erop dat sommige acties succes hebben in het wekken van 
belangstelling van het Chinese publiek voor de cultuur en culturele industrieën van de EU-
lidstaten.  
 
Hoewel de meeste landen hun culturele diplomatie op basis van hetzelfde model 
organiseren, blijven er vragen bestaan: 
 
-  Is het beter een evenement ex nihilo te organiseren of te integreren in een bestaand 
 Chinees festival? 

-  Is het beter een actie gericht op één basisidee voor te stellen (bijv. duurzame 
ontwikkeling) of om een programma met meer gezichten te hebben?  

-  Is het beter zich te richten op rijke en grote steden (die echter al verzadigd zijn met 
betrekking tot het culturele aanbod) of om het actiegebied uit te breiden en de lokale 
markten in het hele land te betreden? 

 
19.  In Deel drie doet de studie voorstellen voor meer samenwerking, uitwisselingen en 
politieke dialoog met China op het gebied van cultuur. Deel drie onderzoekt ook de bredere 
beleidscontext van het bevorderen van cultuur in de internationale betrekkingen van de 
Europese Unie, na beoordeling van het Chinese landschap en beleid met betrekking tot 
culturele en creatieve industrieën alsmede het Europees en nationaal beleid inzake 
cultuurbevordering. De voorstellen worden gepresenteerd in 3 categorieën die 
overeenkomen met 3 fasen van mogelijke EU-actie gericht op China:  
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1-  Versterken van de politieke en diplomatieke actie van de EU in China. 
2-  China helpen een ‘Europese cultuur’ te herkennen. 

3-  Kunstenaars en merken uit de EU steunen in hun pogingen de Chinese markt te 
betreden. 
 
1.  Versterken van de politieke en diplomatieke actie van de EU in China 
 
Een concrete culturele dialoog aangaan met China en economische voordelen 
genereren door een toename van en investeringen in culturele uitwisselingen  
 
Activiteiten en programma’s uitvoeren op basis van het bestaande rechtskader van de EU: 
de gezamenlijke verklaring van de Europese Commissie en de Chinese minister van 
Cultuur. Het komende gezamenlijke evenement in mei 2009 in Shenzhen dat gericht is op 
creatieve industrieën, kan de eerste stap zijn naar een beleid van langdurige 
samenwerking. 
 
De strijd tegen piraterij opvoeren  
 
De strijd tegen piraterij en de dialoog over de noodzaak om Chinese wetten inzake 
intellectuele-eigendomsrechten uit te voeren, moeten worden opgevoerd en versterkt via 
het Europese IPR2-platform, het nemen van trainingsinitiatieven inzake intellectuele-
eigendomsrechten en het vergroten van het Chinese publieke bewustzijn van handhaving 
van intellectuele-eigendomsrechten, vooral voor degenen die met Europese ondernemingen 
werken. 
 
De strijd tegen culturele censuur opvoeren  
 
De strijd tegen culturele censuur moet worden opgevoerd door voortdurende diplomatieke 
druk op de Chinese autoriteiten. 
 
Bevorderen van ondertekening van bilaterale coproductieverdragen vóór 
openstelling van Europese subsidieprogramma’s voor Chinese gegadigden 
 
Coproductieverdragen zijn zeer nuttig om de betrekkingen tussen de EU en China te 
verduidelijken, want zij bieden een overeengekomen rechtskader voor samenwerking. 
Dergelijke verdragen vergemakkelijken het sluiten van partnerschappen tussen China en de 
EU en moedigen de Chinese overheid aan bepaalde regels te versoepelen om 
ondernemingen uit de EU in China te laten werken. 
 
Door de EU aangemerkte residenties in Europa creëren voor Chinese kunstenaars 
en creatieve agenten geselecteerd door Europese cultuuraanbieders  
 
De Chinese overheid is zich bewust van het gebrek aan professionele standaarden in haar 
culturele industrieën en is bereid deze sector te ontwikkelen door middel van 
samenwerking, vooral met Europa. Er wordt veel aandacht geschonken aan 
trainingsconcepten en -methodes in de westerse kunstwereld. Kunstkritiek, -onderwijs en -
beheer zijn gebieden waarop China al naar samenwerking met Europa streeft om zijn eigen 
vaardigheden te ontwikkelen. Door de EU aangemerkte residenties in Europa voor Chinese 
kunstenaars en cultuurmanagers kunnen mogelijkheden creëren om effectieve bruggen te 
bouwen tussen de EU en China op het gebied van cultuur. 
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De EU en haar lidstaten aansporen om gemeenschappelijke indicatoren vast te 
stellen om betrouwbare informatie in te winnen en uit te geven over 
uitwisselingen van culturele en creatieve industrieën met derde landen  
 
Er bestaat geen informatie over de uitwisselingen van culturele en creatieve industrieën in 
de EU met derde landen. Ten eerste moeten de lidstaten het eens worden over een 
gemeenschappelijke definitie van culturele en creatieve industrieën, omdat deze 
industrieën niet in elk land dezelfde sectoren omvatten en per lidstaat aanzienlijk kunnen 
verschillen. Ten tweede moet de EU, op basis van een gemeenschappelijke definitie, 
gemeenschappelijke indicatoren ontwikkelen om de bestaande uitwisselingen met derde 
landen in deze specifieke industrieën vast te stellen. 
 
2. China helpen een ‘Europese cultuur’ te herkennen 
 
Een post van cultureel adviseur creëren in de delegatie van de Europese 
Commissie naar China 
 
Tot nu toe is er geen cultureel adviseur in delegatie van de Europese Commissie naar 
China, die de verschillende culturele sectoren begrijpt (in tegenstelling tot wat er in de 
ambassades van de lidstaten gebeurt). Deze tekortkoming heeft twee belangrijke 
gevolgen: ten eerste is de delegatie zich niet altijd bewust van de gezamenlijke culturele 
projecten van de EU en China die door Europese programma’s worden gesteund; ten 
tweede is er geen overzicht en coördinatie van de culturele evenementen van de lidstaten 
in China. 
In de delegatie van de Europese Commissie naar China moet de post van cultureel adviseur 
worden gecreëerd en hiervoor moet een persoon worden gerekruteerd op basis van 
zijn/haar kennis van de huidige gezamenlijke projecten van de EU en China en van de 
culturele acties van de afzonderlijke EU-lidstaten. De cultureel adviseur moet over een 
budget beschikken om gecoördineerde culturele evenementen van de EU te organiseren en 
moet belast zijn met zaken die met de uitvoering van intellectuele-eigendomsrechten te 
maken hebben. 
 
Een ‘Europees Jaar’ in China en Europese culturele evenementen organiseren  
 
Net als enkele EU-lidstaten zou de Europese Unie een Cultureel Jaar moeten overwegen om 
China te helpen identificeren wat ‘Europese cultuur’ vandaag de dag betekent; Europa 
wordt tot nu toe niet als een geheel beschouwd en zijn culturele identiteit is niet duidelijk 
voor de Chinese bevolking. Initiatieven als het ‘Europees Filmfestival’ (december 2008) 
moeten worden gestimuleerd en versterkt om de zichtbaarheid van de EU in het hele land 
te vergroten. Gemeenschappelijkheden tussen de culturen en beschavingen van de 
lidstaten moeten worden onderstreept en dus niet alleen hun afzonderlijke culturele 
kenmerken. De betrokkenheid van een Chinese partner, een nationale of een plaatselijke, 
is van wezenlijk belang voor betere mogelijkheden voor Europese evenementen en het 
helpen nemen van politieke en administratieve hindernissen. 
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Een Europees label en logo creëren 
 
Om de zichtbaarheid van de Europese cultuur te vergroten en het publiek te helpen de 
Europese oorsprong van werken te herkennen, zou een label en een logo (bijv. ‘Europees 
Cultureel Product’) kunnen worden gedrukt op boeken, posters en concertadvertenties en 
worden ingevoegd in de aftitelingen van EU-films. Op de lange termijn kan dit reclame-
instrument van invloed zijn op de perceptie van Europa als een entiteit en op die manier op 
culturele en economische uitwisselingen in de culturele-industriesector. 
 
3. Kunstenaars en merken uit de EU steunen om de Chinese markt te betreden 
 
Een praktische EU-gids ontwerpen voor culturele projecten van de EU in China 
 
Een praktische EU-gids (en een internetplatform en match-makerprogramma’s) 
ontwikkelen voor culturele managers uit de EU die culturele projecten in China willen 
lanceren. Deze gids moet hen helpen de Chinese markt beter te begrijpen en culturele, 
administratieve en taalkundige belemmeringen te ontwijken. Er is niet genoeg informatie 
over Chinese kunst en cultuur, noch in het Chinees noch in het Engels. Het systeem is niet 
transparant en buitenlanders hebben hulp nodig om toegang tot informatie te krijgen. 
 
Een EU-campagne lanceren om meer culturele producten uit de EU op de Chinese 
markt te brengen 
 
Een EU-campagne via sectorspecifieke Europese bonden organiseren, zoals de AEFE 
(European Film Export Association), om een overeenkomst te sluiten die toestaat dat meer 
EU-films in China worden uitgebracht en om de Chinese markt te openen voor Europese 
omroepen (wier uitzendingen momenteel beperkt zijn tot terreinen voor buitenlanders en 
internationale hotels), zoals Europese landen dat doen voor Chinese omroepen. 
 
De uitvoer van alle goederen verbinden aan de uitvoer van culturele goederen 
 
Een positieve houding koesteren ten opzichte van culturele producten uit de EU door de 
uitvoer van goederen (voedsel, ontwerpen, auto’s, toerisme, diensten enz.) te verbinden 
aan de uitvoer van culturele goederen. Met deze maatregel kan het Chinese publiek eraan 
wennen om Europese merken en, op de lange termijn, culturele goederen uit de EU te 
kopen. 
 


