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REZUMAT 
 
Acest studiu este rezultatul dorinţei Parlamentului European de a fi informat despre 
potenţialul schimburilor culturale cu ţări terţe, utilizând China drept studiu de caz. Sunt 
furnizate informaţii despre sectorul cultural din China (partea întâi) și despre schimburile 
culturale existente între Uniunea Europeană și China (partea a doua). Acest studiu oferă, de 
asemenea, o serie de recomandări despre modalitatea de a valorifica la maximum 
potenţialele posibilităţi în cooperarea dintre Uniunea Europeană și China (partea a treia). 
 
1. Studiul se referă atât la industria culturală, cât și la cea creativă. Conform definiţiei 
adoptate în acest studiu, sectorul cultural include totalitatea sectoarelor industriale și 
neindustriale în care cultura constituie un produs final de consum, în timp ce sectorul 
creativ include acele industrii care folosesc cultura în procesul de producţie drept o 
contribuţie creativă la fabricarea de bunuri neculturale. În studiu sunt incluse următoarele 
sectoare: cinematografia, televiziunea, noile mijloace de comunicare, artele vizuale, 
arhitectura și designul, artele spectacolului, patrimoniul cultural, muzica și literatura. 
 
2.  În cadrul cercetării au fost folosite două instrumente esenţiale: munca de birou și 
interviurile. Munca de birou s-a bazat pe principalele surse tipărite și online disponibile 
pentru fiecare sector cultural. Interviurile au fost efectuate în China, precum și în Europa, 
cu unii dintre actorii cei mai relevanţi din fiecare domeniu. 
 
3.  În partea întâi, studiul analizează schimbările profunde care au apărut în ultimii ani în 
sectoarele culturale și creative din China. Cea mai semnificativă schimbare a fost anunţată 
ca parte din al unsprezecelea plan cincinal și consta în trecerea rapidă de la un sector 
nonprofit, orientat către prestigiu, la un sector integrat în economie.  
 
4.  În sectorul industriei cinematografice, China este astăzi - după America de Nord și 
India – a treia ţară producătoare de filme din lume. Simultan, modernizarea 
cinematografelor existente și amplasarea unor noi cinematografe cu mai multe săli au dus 
la creșterea cheltuielilor consumatorilor pentru mersul la cinema și au determinat o creștere 
de 27% a încasărilor în 2008.  
 
Producţiile străine sunt supuse unor orientări juridice stricte și au acces la stimulente 
materiale. Există trei forme posibile de cooperare între o entitate străină și un 
producător/studio chinez: producţii comune, producţii asistate și producţii comandate. 
Accesul la talente și pieţe străine reprezintă unul dintre factorii majori care motivează 
cooperarea în producţia cinematografică. China încurajează societăţile străine, mai ales pe 
cele europene, care sunt considerate similare în ceea ce privește valorile și care acţionează 
deseori bazându-se pe condiţii de finanţare asemănătoare, să investească în producţiile 
chineze la scară largă. 
 
În ceea ce privește distribuţia filmelor străine, guvernul permite importul a douăzeci de 
filme străine în fiecare an pe baza „împărţirii câștigului”. Pentru aceste filme societatea 
străină primește de obicei 30% din venitul net obţinut din încasări. Din cele douăzeci de 
filme, trei sferturi provin în mod obișnuit din America de Nord, iar restul, din Europa și din 
alte teritorii străine. Cotele de import nu vizează coproducţiile, care sunt tratate ca 
producţii autohtone și din acest motiv sunt îndreptăţite automat să fie difuzate în 
cinematografele din China. În ultimii ani, trei dintre primele cinci filme produse autohton cu 
cele mai mari încasări au fost coproducţii. 
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5.  Conform condiţiilor de aderare la OMC, China și-a deschis industria televiziunii (TV) 
investiţiilor străine parţiale, a mărit participarea și accesul la piaţă simultan cu 
restructurarea industriei autohtone. Aceste schimbări au fost posibile printr-o modificare 
considerabilă a politicilor guvernului și prin integrarea în pieţele mondiale. Datorită faptului 
că 97% din populaţie poate prinde posturi de televiziune, China este cea mai mare piaţă TV 
din lume. Reformele de liberalizare au creat oportunităţi pentru distribuţia de programe 
străine și pentru coproducţii. În ultimii ani, câţiva distribuitori mondiali de televiziune au 
câștigat pentru prima oară acces necenzurat la undele chineze. Fiind provocată de 
cantitatea vastă de timp de emisie care necesită programe și de lipsa unor programe locale 
cu valoare economică reziduală după prima transmisie, piaţa TV se bazează extrem de mult 
pe programe străine. Reglementările mai avantajoase și un proces birocratic mai eficient au 
dus la creșterea importurilor în televiziune, pe primul loc aflându-se emisiunile cu format 
standard (de exemplu, reality show-uri, emisiuni-concurs, talk show-uri), care pot fi 
recreate cu costuri reduse pe teritoriul Chinei. Cu toate acestea, fiind protejată de 
introducerea unei obligaţii de a difuza în proporţie de cel puţin 70% programe produse 
autohton pentru reţelele locale și pentru cele globale, producţia este în ascensiune, iar în 
unele sectoare oferta de programe depășește în mod frecvent cererea. În plus, canelele TV 
chineze au obligaţia de a produce o oră de programe autohtone pentru fiecare oră de 
emisie de programe străine. În consecinţă, acestea respectă obligaţiei de a îndeplini 
obiectivele de investire în producţii, chiar dacă nu au capacitatea financiară necesară. 
 
6.  Sectorul chinez de Internet și de telefonie mobilă este cel mai mare din lume și crește 
în ritm alert. Industria chineză a jocurilor online înregistrează, de asemenea, cea mai mare 
creștere din lume. În timp ce indicatorii sugerează că sectorul de Internet și de telefonie 
mobilă se îndreaptă spre o creștere rapidă constantă, există încă diferenţe regionale 
importante – cu creșteri concentrate până acum în regiunile de sud și de coastă ale ţării. În 
ciuda rolului său principal de autoritate de reglementare, statul dă acum semne de mai 
multă implicare în încercarea de a obţine avantaje financiare de pe urma avântului 
internetului în China. La sfârșitul anului 2008, autoritatea pentru telecomunicaţii, SARFT, a 
anunţat pe neașteptate că toate portalurile video trebuie să devină proprietate de stat. 
După unele negocieri, portalurile create înainte de reglementare au avut dreptul să rămână 
private, totuși a trebuit ca acestea să obţină o autorizaţie eliberată de SARFT, spre 
deosebire de ce cele noi care trebuie să devină operatori din sectorul public. Cu toate că 
încă mai exercită control asupra Internetului, autorităţile chineze dau din ce în ce mai multe 
semne de deschidere: în 2008 a intrat în vigoare o nouă reglementare privind materialele 
video de pe Internet, permiţând participarea companiilor mixte chinezo-străine la furnizarea 
de servicii de programe video pentru Internet, cu condiţia ca acestea să aibă un partener în 
proprietatea statului. Din cauza îngrădirilor legate de limbă și politică, multe firme 
internaţionale de Internet au stat până acum departe de piaţa chineză. Marii jucători, 
precum Google și Yahoo, au obţinut autorizaţii pentru a li se permite prestarea de servicii în 
limba chineză, însă cu preţul supunerii la o limitare a conţinuturilor și la critica aspră a 
cenzurii. 
 
7.  Sectorul artelor vizuale este caracterizat de o dezvoltare rapidă care promovează noi 
structuri de afaceri și actori. În ultimii cinci ani, China a devenit unul dintre epicentrele 
lumii pentru colecţionari, custozi, organizatori și operatori de afaceri în domeniul artei. 
Sectorul include artele frumoase, din antichitate până în epoca modernă, însă fenomenul 
este mai ales frapant în domeniul artelor contemporane, care își pierde treptat rădăcinile 
„subterane”, obţinând o vizibilitate largă și sprijin instituţional.  
 
Echilibrul dintre structurile în proprietatea statului și structurile private s-a schimbat din 
2006. Guvernul și-a privatizat propriile departamente culturale, în timp ce investiţiile în 
sectorul privat au crescut. Jumătate din muzeele de arte frumoase se află acum în 
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proprietate privată, iar majoritatea evenimentelor de artă sunt sprijinite de structurile 
private. Grupurile culturale aflate în proprietatea statului care acţionează sub un statut 
nonprofit sunt structuri noi cu activităţi comerciale care urmăresc principalele tendinţe din 
domeniul artelor. Acestea reprezintă legătura oficială dintre guvern și sectorul privat, și 
între China și străinătate. Deși bine dezvoltată din punctul de vedere al vânzărilor, arta 
rămâne subdezvoltată din punctul de vedere al managementului. Critica de artă, educaţia și 
custodia caută o colaborare europeană pentru a-și îmbunătăţi propriile standarde. Gradul 
de pătrundere a artei europene pe piaţa chineză este încă foarte scăzut, însă guvernul, 
sectorul privat și entităţile independente caută noi oportunităţi prin intermediul vizitelor de 
schimb de experienţă.  
  
8.  Muzica reprezintă unul dintre cele mai slab dezvoltate sectoare din industriile creative 
ale Chinei. Acesta a suferit din cauza controlului extrem al statului și din cauza unuia dintre 
cele mai înalte niveluri de piraterie din lume, care a afectat grav afacerile cu muzică în anii 
1990 și care decimează acum piaţa digitală. Cu toate acestea, China are un potenţial enorm 
de dezvoltare în domeniul muzicii online și prin telefonie mobilă. Piaţa digitală este 
promiţătoare, însă încă limitată: există foarte puţine descărcări legitime de muzică și un 
câștig foarte mic pentru casele de discuri. Încasarea redevenţelor este o sursă 
subdezvoltată de venit a industriei muzicale din China din cauza necunoașterii legilor 
privind drepturile de autor de către mulţi producători de discuri.  
 
Fiecare regiune din China are propriile valori culturale și preferinţe muzicale. Gusturile 
publicului chinez în materie de muzică pot fi surprinzătoare: artiștii care sunt de cele mai 
multe ori demodaţi în Europa se pot bucura de foarte multă popularitate în China.  
 
9.  China traversează un proces de urbanizare foarte rapid, lăsând prea puţin loc 
creativităţii arhitecturale. Institutele locale de design aflate în proprietatea statului domină 
piaţa arhitecturală. Cu toate acestea, există un număr crescând de firme private, cele mai 
multe înfiinţate de arhitecţi care s-au întors după ce au studiat/lucrat în străinătate 
(operând mai ales de la Beijing și Shanghai). Aceste studiouri la scală mică activează mai 
ales în sectorul cultural, unde încearcă să provoace limitele designului arhitectural. Pe măsură 
ce China se deschide faţă de influenţa internaţională, există o sete de schimburi de 
experienţă și de a învăţa de la canonul și tehnicile arhitecturale occidentale. Arhitecţii 
străini au jucat un rol important în dezvoltarea arhitecturii în China, construind puncte de 
referinţă majore pentru Jocurile Olimpice, iar acum pentru expoziţia din 2010. Aceștia au 
reușit să aducă un nou limbaj arhitectural și să construiască exemple îndrăzneţe de 
arhitectură modernă, precum clădirea CCTV, stadionul olimpic naţional sau opera din 
Beijing. 
 
10.  Patrimoniul vast al Chinei este acum mai bine protejat decât oricând prin bune practici 
și cooperarea cu instituţiile internaţionale. Există dorinţa de promovare a trecutului cultural 
naţional, nespus de bogat, prin soluţii de piaţă: acordând anumitor zone statutul oficial de 
„zonă turistică” și/sau „patrimoniu mondial”, care va atrage ulterior investiţii din sectorul 
public și privat. Se adoptă reforme care vizează modernizarea administraţiilor publice 
relevante, însă a rămas puţin loc pentru agenţii din sectorul privat, precum fundaţiile. Se 
înregistrează încă deficienţe în ceea ce privește finanţările publice, cunoașterea și 
sensibilizarea publicului, iar protecţia patrimoniului arheologic sau arhitectural este deseori 
ameninţată de utilizarea și reconversia neverificată a terenului. Au loc activităţi active de 
schimb de experienţă și de cooperare privind protecţia patrimoniului cultural implicând 
prevenirea furturilor și a contrabandei de obiecte de artă, și organizări de expoziţii, 
împreună cu ţări europene, referitoare la patrimoniul istoric chinez. 
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11.  În ultima perioadă, politicile chineze referitoare la artele spectacolului au evoluat spre 
un sistem mai liberal cu o tendinţă către liberalizare prin noua reglementare privind 
administrarea spectacolelor comerciale, emisă în iulie 2008. În calitate de capitală 
culturală, Beijing reprezintă cel mai mare centru artistic din China și concentrează cea mai 
mare parte a infrastructurii și a evenimentelor. Ca ţară multietnică, China promovează în 
special, la nivel transnaţional, spectacolele minorităţilor naţionale. Instituţiile chineze 
operează, de asemenea, foarte mult în regiunile rurale, susţinând multe trupe din cadrul 
artelor spectacolului și sprijinind eforturile acestora de a merge în turneu cu spectacolele lor 
în toată ţara.  
 
Cea mai mare parte a programelor de intrare pe pieţele europene sunt iniţiate și organizate 
de ţări europene prin burse și în urma evenimentelor diplomatice. Acestea sunt spectacole 
sponsorizate de stat (balet, circ). China își consideră sectorul artelor spectacolelor ca pe 
unul „slab”. Puţinele spectacole care atrag câștiguri substanţiale (muzicale) nu sunt 
exportabile din cauza barierelor lingvistice.  
 
12.  Până în anii 1980, sectorul editorial chinez a servit doar ca mijloc de propagandă și 
pentru informaţii generale de stat. Odată cu liberalizarea a venit și comercializarea acestui 
sector. Acum este cea mai mare piaţă de cărţi și reviste din lume.  
 
China are reglementări și politici stricte vizând sectorul editorial. Editurile din proprietatea 
statului nu mai sunt subvenţionate de guvern și deseori se asociază cu societăţi private de 
consultanţă culturală pentru a fi competitive. Piaţa de masă a cărţilor este tânără, precum 
este și cercul de cititori; literatura contemporană de pe Internet înflorește, însă cititul 
clasicilor rămâne o așteptare educaţională și culturală răspândită. Editurile chineze sunt din 
ce în ce mai mult în contact cu pieţele occidentale și cu operatorii lor. Piaţa editorială 
chineză are o producţie mai mare decât cea a Statelor Unite sau a Regatului Unit. Există 
multe diferenţe regionale în materie de volum al vânzărilor și gust literar, cel mai mult din 
cauza dimensiunii mari a ţării și, de asemenea, din cauza distribuţiei și comunicării mai 
eficiente din Beijing, Shanghai și Guangzhou.  
 
13.  Cadrul slab pentru protecţia drepturilor de proprietate intelectuală în China 
descurajează în continuare puternic societăţile europene să intre pe piaţa chineză și 
reprezintă o adevărată problemă pentru cei care activează deja în China. Bunurile 
contrafăcute rămân o problemă pe scară largă. În 2006, companiile europene au identificat 
China ca fiind de departe cea mai problematică piaţă pentru societăţile europene în ceea ce 
privește falsificarea și abuzul de drepturile de proprietate intelectuală. Guvernul chinez 
afirmă că accelerează controlul respectării acestora. Deși China a făcut progrese constante 
în ceea ce privește aplicarea unui sistem de protecţie a drepturilor de proprietate 
intelectuală, există încă unele deficienţe, iar controlul aplicării legislaţiei este inegal și 
insuficient. Societăţile europene se confruntă cu un sistem juridic și judiciar opac și 
complex, care nu garantează în mod suficient respectarea și protejarea drepturilor lor.  
 
14.  Cenzura este încă prezentă și trebuie luată în considerare, deoarece este primul 
obstacol în calea accesului la pieţele industriilor culturale și creative. În industria filmului, 
toate participările străine la producţiile de film locale trebuie aprobate (de la scenariu până 
la structura bugetului și a producţiei anterior producţiei și chiar după terminarea filmului 
pentru lansarea pe plan intern și internaţional). În noul sector media, cenzura asupra 
webului are loc conform unei serii variate de legi și reglementări administrative. Mii de 
agenţi de poliţie pentru Internet patrulează webul ziua și noaptea în căutarea unui conţinut 
potenţial subversiv. Din perspectiva autorităţilor, conţinutul blogurilor este probabil cea mai 
sensibilă zonă a Internetului. Pentru sectorul editorial, nu există nicio reglementare de 
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cenzură oficială, însă procesul de înregistrare pentru numărul ISBN al fiecărei cărţi este 
folosit de fapt ca un mijloc de a controla conţinutul. 
 
Cenzura a fost un factor influent în sectorul artei în timpul anilor 1980 și 1990. Se pare că 
s-a atenuat în ultimii 5 ani, iar, în prezent, mult mai puţine evenimente artistice sunt 
interzise. Artiștii și custozii sunt de părere că nu mai este necesar să fie la fel de atenţi faţă 
de subiecte sensibile, precum era cazul înainte. Subiectele cenzurate se concentrează în 
continuare asupra evenimentelor politice și istorice legate de istoria Chinei, integritatea 
naţională, violenţă, droguri, religie și pornografie.  
 
15.  Partea a doua a studiului examinează schimburile culturale existente între Uniunea 
Europeană (UE) și statele sale membre și China în materie de programe, activităţi și 
iniţiative, precum și impactul și eficacitatea lor asupra promovării altor schimburi culturale 
între acești participanţi. 
 
16.  După publicarea Agendei europene pentru cultură într-o lume în proces de 
globalizare, UE a elaborat o politică externă care include schimburile culturale. Au fost 
adoptate mai multe acţiuni comunitare în domeniul culturii referitoare la China, cum ar fi 
programul Cultura, Media 2007, acţiunea pregătitoare Media Internaţional și Media Mundus. 
Delegaţia CE în China a iniţiat câteva evenimente culturale. Cu toate acestea, dialogul 
cultural dintre UE și China nu este foarte avansat și dezvoltat. Problema cenzurii este încă 
prezentă și trebuie luată în considerare. Aceasta pune probleme oricărui eveniment care 
abordează subiecte sensibile. Totuși prima problemă majoră este aceea că Uniunea 
Europeană în calitate de entitate este aproape absentă de pe scena culturală chineză. 
Chinei îi este greu să elaboreze un concept specific pentru UE în materie de cultură, 
deoarece UE nu este o singură ţară integrată.  
 
17.  Schimburile culturale dintre China și ţările străine sunt reglementate de principiul 
reciprocităţii. Acest principiu, așa cum a fost dezvoltat de Ministerul Culturii din China cu 
privire la schimburile culturale cu Uniunea Europeană, este problematic și greu de aplicat. 
Din punctul de vedere al Chinei, dacă ea îi permite unei ţări să organizeze un eveniment pe 
teritoriul său, ţara respectivă trebuie atunci să-i permită și Chinei să organizeze un 
eveniment acolo, ceea ce înseamnă că orice eveniment cultural trebuie organizat pe o bază 
de reciprocitate, la același nivel. Pentru Comisia Europeană aplicarea reciprocităţii poate fi 
problematică, deoarece Uniunea Europeană nu este considerată de China ca o singură ţară 
integrată. În consecinţă, pentru fiecare eveniment ar fi nevoie de un acord oficial semnat 
de cele 27 de state membre. Un astfel de acord a fost propus de China în 2005, însă 
Comisia Europeană l-a respins. 
 
18.  Schimburile culturale dintre statele membre UE și China se bazează pe acorduri 
bilaterale de cooperare. Politicile culturale ale statelor membre ale UE sunt administrate 
local printr-o reţea de reprezentanţi care raportează Ministerului Afacerilor Externe, 
Ministerului Culturii sau Ministerului Comerţului Exterior din cadrul respectivelor guverne. 
De la începutul acestui deceniu, multe state membre UE au stabilit o serie de programe 
culturale pe termen scurt. În același timp, programele de lungă durată au devenit mai 
ambiţioase în ceea ce privește atât viziunea, cât și bugetul. Această nouă politică 
corespunde conștientizării crescânde de către statele membre ale UE a marii puteri a pieţei 
chineze. În China a fost organizată o serie vastă de activităţi promoţionale: evenimente, 
servicii de informare, schimburi de platforme web, ateliere de lucru, sprijin financiar pentru 
traduceri etc. Factorii de decizie politici și economici din UE consideră programele culturale 
drept un fel de „diplomaţie subtilă”, care deschid calea influenţei culturale, parteneriatelor 
viitoare și acordurilor economice. Cu toate acestea, barierele de diferite feluri (geografice, 
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administrative, juridice, lingvistice, culturale, politice și în materie de acces la informaţii) 
împiedică schimburile culturale între statele membre ale UE și China. 
 
Eficacitatea și impactul acţiunilor culturale pot fi evaluate la grade diferite. Indicatorii 
disponibili sugerează că unele acţiuni au avut succes în creșterea interesului publicul chinez 
pentru cultura și sectoarele culturale ale statelor membre ale UE.  
 
În timp ce cele mai multe ţări își organizează diplomaţia culturală pe baza aceluiași model, 
mai rămân totuși întrebări: 
 
-  Este mai bine să se organizeze un eveniment ex nihilo sau să se integreze 

evenimentul într-un festival chinez existent? 
-  Este mai bine să se propună o acţiune concentrată asupra unei idei importante 

(dezvoltare durabilă etc.) sau un program cu mai multe faţete?  
-  Este mai bine ca acţiunile să se concentreze pe orașe bogate și populate (însă deja 

saturate în materie de ofertă culturală) sau să se extindă câmpul de acţiune și să se 
pătrundă pe pieţe locale din toată ţara? 

 
19.  În partea a treia studiul înaintează propuneri pentru îmbunătăţirea cooperării, 
schimburilor și dialogului politic cu China în domeniul culturii. Partea a treia examinează, de 
asemenea, contextul mai larg al politicii de promovare a culturii în relaţiile internaţionale 
ale Uniunii Europene, raportându-se la evaluarea peisajului industriilor culturale și creative 
și a politicilor chineze, precum și la politicile europene și naţionale de promovare a culturii. 
Propunerile sunt prezentate în 3 categorii care corespund unui număr de 3 etape de acţiuni 
posibile ale UE în relaţiile cu China:  
 
1-  Consolidarea acţiunii politice și diplomatice a UE în China; 
2-  Ajutarea Chinei la identificarea unei „culturi europene”; 
3-  Sprijinirea artiștilor și mărcilor din UE care fac eforturi să intre pe piaţa chineză. 
 
1.  Consolidarea acţiunii politice și diplomatice a UE în China 
 
Angajarea într-un dialog cultural autentic cu China și promovarea beneficiilor 
economice în materie de dezvoltare și investiţii în schimburile culturale  
 
Adoptarea și elaborarea de activităţi și programe pe baza cadrului legislativ european 
existent: Declaraţia comună a Comisiei Europene și a ministrului chinez al culturii. 
Manifestarea comună din mai 2009, de la Shenzhen, care se concentrează pe industriile 
creative, ar putea fi primul pas dintr-o politică de cooperare pe termen lung. 
 
Încurajarea luptei împotriva pirateriei  
 
Lupta împotriva pirateriei și dialogul despre necesitatea respectării legilor chineze privind 
drepturile de proprietate intelectuală ar trebui să fie îmbunătăţite și consolidate prin 
platforma europeană IPR2, prin accelerarea iniţiativelor de formare privind drepturile de 
proprietate intelectuală și prin sensibilizarea publicului chinez cu privire la respectarea 
drepturilor de proprietate intelectuală, mai ales pentru cei care lucrează cu societăţi 
europene. 
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Încurajarea luptei împotriva cenzurii culturale  
 
Lupta împotriva cenzurii culturale ar trebui încurajată printr-o presiune diplomatică 
continuă asupra autorităţilor chineze. 
 
Încurajarea semnării de tratate bilaterale pentru coproducţii înainte de 
deschiderea programelor europene de subvenţionare solicitanţilor chinezi 
 
Acordurile de coproducţie ar fi foarte utile pentru a clarifica relaţiile UE-China, oferind un 
cadru juridic negociat pentru cooperare. Astfel de acorduri ar facilita stabilirea de 
parteneriate între China și UE și ar încuraja autorităţile chineze să atenueze anumite reguli 
pentru a permite societăţilor europene să activeze în China. 
 
Dezvoltarea unor reședinţe marca UE în Europa pentru artiști și agenţi creativi 
chinezi selectaţi de operatori culturali europeni  
 
Guvernul chinez este conștient de lipsa de standarde profesionale din industriile sale 
culturale și dorește să îmbunătăţească acest sector prin colaborări, mai ales cu Europa. Se 
acordă multă atenţie conceptelor și metodelor de formare din arta occidentală. Critica de 
artă, educaţia și custodia sunt domenii în care China caută deja colaborări europene astfel 
încât să-și dezvolte propria bază de abilităţi. Reședinţele marca UE din Europa pentru artiști 
și manageri culturali chinezi ar putea crea posibilităţi de construire a unor legături eficiente 
între UE și China în domeniul cultural. 
 
Încurajarea Uniunii Europene și a statelor sale membre să stabilească indicatori 
comuni pentru a cuantifica și comunica date sigure referitoare la schimburile 
industriilor culturale și creative cu ţări terţe  
 
Nu există date referitoare la schimburile industriilor culturale și creative ale Uniunii 
Europene cu ţări terţe. În prima etapă, statele membre ar trebui să convină asupra unei 
definiţii comune a industriilor culturale și creative, deoarece aceste industrii nu includ 
aceleași sectoare în fiecare ţară și pot diferi considerabil de la un stat membru la altul. În a 
doua etapă, pe baza unei definiţii comune, UE ar trebui să dezvolte indicatori comuni astfel 
încât să cuantifice schimburile existente cu ţări terţe în cadrul acestor industrii specifice. 
 
2. Ajutarea Chinei la identificarea unei „culturi europene” 
 
Crearea unui post de consultant cultural în cadrul delegaţiei CE în China 
 
Până acum nu a existat nici un consultant cultural în cadrul delegaţiei CE în China, care să 
fie în măsură să înţeleagă diferitele sectoare culturale (contrar celor ce se întâmplă în 
ambasadele statelor membre). Această deficienţă are două consecinţe principale: în primul 
rând, delegaţia nu este întotdeauna conștientă de proiectele culturale UE-China sprijinite 
prin programele europene; în al doilea rând, nu există o privire de ansamblu sau o 
coordonare a evenimentelor culturale ale statelor membre din China. 
Ar trebui instituit un post de consultant cultural în cadrul delegaţiei CE în China și ar trebui 
să se recruteze o persoană pe baza cunoștinţelor sale despre proiectele UE-China în curs, 
precum și despre acţiunile culturale individuale ale statelor membre ale UE. Consultantul 
cultural ar trebui să dispună de un buget pentru a organiza evenimente culturale europene 
coordonate și ar trebui să fie responsabil de aspectele legate de respectarea drepturilor de 
proprietate intelectuală. 
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Instituirea unui „An european” în China și a unor evenimente culturale europene  
 
Ca unele state membre, Uniunea Europeană ar trebui să prevadă un an cultural pentru a 
ajuta China să identifice ce înseamnă „cultura europeană” astăzi; Europa nu a fost 
percepută până acum ca un întreg, iar identitatea sa culturală nu îi este clară poporului 
chinez. Pentru a îmbunătăţi vizibilitatea UE în toată ţara, ar trebui promovate și consolidate 
iniţiative precum „Festivalul filmului european” (decembrie 2008). Ar trebui subliniate 
asemănările dintre culturile și civilizaţiile statelor membre, și nu doar trăsăturile lor 
culturale individuale. Implicarea unui partener chinez, naţional sau local, ar fi condiţia 
preliminară esenţială pentru a facilita desfășurarea evenimentelor europene și pentru a 
ajuta la înlăturarea barierelor politice și administrative. 
 
Crearea unei etichete și a unei sigle europene 
 
Pentru a spori vizibilitatea culturii europene și pentru a ajuta publicul să identifice originea 
europeană a operelor, pe cărţi, afișe, reclame pentru concerte ar putea fi gravate o etichetă 
și o siglă (de exemplu, „produs cultural european”) care ar putea fi introduse și pe 
genericul filmelor europene. Pe termen lung, acest instrument de promovare ar putea avea 
un impact asupra perceperii Europei ca o entitate și, prin urmare, asupra schimburilor 
culturale și economice din sectorul industriilor culturale. 
 
3. Sprijinirea artiștilor și mărcilor din UE pentru a intra pe piaţa chineză 
 
Crearea unui ghid practic al UE pentru proiectele culturale europene din China 
 
Elaborarea unui ghid practic al UE/a unei platforme de internet/a unor programe de 
impresariat pentru managerii culturali europeni care doresc să lanseze proiecte culturale în 
China. Acest ghid ar trebui să îi ajute să înţeleagă mai bine piaţa chineză și să evite 
obstacolele culturale, administrative și lingvistice. Nu există informaţii suficiente despre 
arta și cultura chineză, nici în chineză și nici în engleză. Sistemul nu este transparent, iar 
străinii au nevoie de ajutor pentru a accesa informaţiile. 
 
Lansarea unei campanii a Uniunii Europene pentru a permite mai multor produse 
culturale europene să intre pe piaţa chineză 
 
Organizarea unei campanii a Uniunii Europene prin asociaţiile europene specifice 
domeniului, cum ar fi AEFE (Asociaţia pentru exportul filmelor europene), pentru a ajunge 
la un acord care să permită distribuirea mai multor filme europene în China și să deschidă 
piaţa chineză operatorilor europeni de radiodifuziune (ale căror semnale sunt în momentul 
de faţă restricţionate la programe compuse pentru străini și hoteluri internaţionale), astfel 
cum procedează ţările europene cu operatorii de radiodifuziune chinezi. 
 
Asocierea exportului tuturor bunurilor cu exportul bunurilor culturale 
 
Promovarea unei atitudini pozitive faţă de produsele culturale europene prin asocierea 
exportului de bunuri (alimente, modele, automobile, servicii turistice etc.) cu exportul de 
bunuri culturale. Această măsură ar trebui să obișnuiască publicul chinez să achiziţioneze 
mărci europene și, pe termen lung, bunuri culturale europene. 
 


