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ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно културната индустрия в рамките на Лисабонската стратегия
(XXXX(INI))

Европейският парламент,

– като взе предвид член 151 от Договора за ЕО,

– като взе предвид конвенцията на Организацията на обединените нации за 
образование, наука и култура (ЮНЕСКО) за опазване и насърчаване на 
многообразието на културно изразяване, приета на 20 октомври 2005 г.,

– като взе предвид заключенията от заседанието на Съвета на министрите на 
образованието, младежта и културата на 13 и 14 ноември 2006 г. и на 24 и 25 май 
2007 г., както и документ 9021/2007 на Съвета,  

– като взе предвид съобщението на Комисията относно Европейската програма за 
култура в глобализиращия се свят (COM(2007)0242), както и работния документ на 
службите на Комисията към това съобщение (SEC(2007)0570),

– като взе предвид своята резолюция от 4 септември 2003 г. относно културните 
индустрии1,

– като взе предвид своята резолюция от 7 юни 2007 г. относно социалния статус на 
дейците на изкуството2, 

– като взе предвид член 45 от своя правилник,

– като взе предвид доклада на комисията по култура и образование (A6- /2007),

A. като има предвид, че културата е както обществено благо и цел за постигане на 
разцвет на индивида и обществото, така и инструмент, допринасящ за  
икономическия растеж, създаването на работни места и социалното сближаване, 
както и за регионалното и местно развитие, както това сочат скорошни научни 
изследвания, най-вече изследването на KEA относно икономиката на културата,

Б. като има предвид, че индустриите, свързани с културата, са тези, които създават          
добавена стойност с икономически характер за интелектуалните произведения, 
като тази стойност в същото време поражда нови стойности за индивидите и за 
обществата, традиционната индустрия като киното, музиката и издателската 
дейност, както и медиите и индустриите от творческия сектор (мода, дизайн), 
туризма, изкуствата и информацията,

В. като има предвид, че все пак са необходими по-голямо признание и по-голяма 
подкрепа, за да се помогне на културната и творческата индустрия да дадат 
цялостния си принос за постигане на целите на Лисабонската стратегия, 

  
1 ОВ С 75 Е от 25.03.2004 г., стр.247.
2 Текстове приети от тази дата, P6_TA(2007)0236.
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Г. като има предвид, че културната индустрия произвежда и разпространява широка 
гама продукти, които информират, образоват и развличат гражданите и спрямо 
които Съюзът трябва да играе своята роля на регулаторен орган,

Д. като има предвид, че в съвременното информационно общество се появяват нови 
форми на производство, разпространение и потребление, които водят до 
възникването на нови продукти и услуги в културната сфера, които следва да бъдат 
защитени от пиратство,  

Е. като има предвид приноса на културните индустрии за насърчаване на културното 
разнообразие, за осигуряването на демократичен достъп до културата, за 
идентичността и европейската интеграция, 

Ж. като има предвид, че е необходимо да се установи тясна връзка между културата и 
образованието и обучението с оглед засилването на производствените и творчески 
възможности на културния сектор, 

З. като има предвид, че опитът с "европейските столици на културата" показва 
конкретно приноса на културната област за икономическия и социален живот на 
града и за разцвета на гражданите му,  

И. като има предвид, че държавните помощи и субсидите за  творческия сектор следва 
да се разглеждат като инвестиция, а не като лукс,

Й. като има предвид, че е необходимо да се оказва по-голяма подкрепа на малките и 
микропредприятията, както и на самостоятелно работещите лица, които допринасят 
в значителна степен за създаването на богатства в икономика, чийто растеж не е 
непременно обвързан със съществуването на големи организации, които са склонни 
да се съсредоточават върху най-доходоносната дейност, а именно 
разпространението на културни продукти (издателска дейност, разпространение, 
маркетинг), а напротив, с разпространението на по-неусложнени структури и с 
насърчаването на техните мрежи,  

1. изразява задоволство от факта, че Съветът и Комисията се подготвят да признаят 
централната роля на културата и творчеството като важни фактори за постигането 
на целите на Лисабонската стратегия, като по този начин те ще бъдат поставени в 
центъра на европейския проект;

2. призовава Съвета и Комисията да определят ясно понятието "европейска визия за 
културата, творчеството и иновацията", и да изработят структурирана политика за 
развитие на европейските творчески индустрии, която да включат в рамките на 
истинска европейска стратегия за културата;  

3. следователно призовава Комисията да осигури систематичното събиране на данни 
в тази област, така че Съюзът и държавите-членки да могат да разполагат с логични  
и сравними статистически елементи, които са необходими за изработването на 
целенасочени и подходящи политики за насърчаване на културния и творческия 
сектор;



PR\684266BG.doc 5/6 PE393.988v01-00

BG

4. счита, че разцветът на културните индустрии зависи в голяма степен от 
възможностите за безпрепятствено придвижване през границите и по този повод 
потвърждава своите искания, съдържащи се в цитираната по-горе резолюция 
относно социалния статус на дейците на изкуството;  

5. приветства идеята за създаване на вътрешен пазар за хора, продукти и услуги, 
свързани с творчеството, и призовава Комисията да му представи Зелена книга по 
този въпрос;

6. настоятелно призовава държавите-членки да засилят посочените в договора 
правомощия, отнасящи се до творчеството и да предвидят същите мерки за 
областта на  културата;

7. призовава също така Комисията да пристъпи бързо към цялостното прилагане на 
член 151, параграф 4 от Договора за ЕО, така че културата и културният сектор да 
бъдат взети под внимание при всички други общностни политики;

8. призовава Комисията да пристъпи към създаване на оперативна група за културата 
и творческата икономика с цел да проучи по-специално отношението между 
културата, творчеството и иновациите в рамките на общностните политики;

9. настоява Комисията да преосмисли критичния въпрос за интелектуалната 
собственост от гледна точка на културата и икономиката и да призове всички дейци 
от сектора да намерят заедно решения, справедливи за всички, при грижливо 
търсене на равновесие между възможностите за достъп до културни дейности, 
културно съдържание и интелектуална собственост; по този повод привлича 
вниманието на държавите-членки върху факта, че наказателното преследване на 
потребителите с цел борба срещу електронното пиратство, не е добро решение;

10. счита за необходимо да се осигури подходящо финансиране за културните и 
творчески индустрии и призовава Съвета, Комисията и държавите-членки да вземат 
необходимите мерки, като посочат форми на финансиране от частния и публично-
частния сектор, и като установят регулаторна и данъчна рамка, благоприятстващи 
културните индустрии;

11. счита за необходимо структурните фондове да определят особено място за 
развитието на културните и творческите индустрии, и потвърждава искането си 
Комисията да представи проучване относно последиците от финансирането от 
структурните фондове за културния сектор;

12. призовава Комисията да обмисли възможността за създаване на програма, подобна 
на програмата MEDIA, която да бъде приспособена към сектора на музиката и 
издателската дейност;

13. призовава държавите-членки да увеличат размера на помощите за превод, защото 
бюджетите, определени за европейските културни програми, не са достатъчни за 
изпълнението на амбициозните цели, които си поставят; 
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14. счита, че е необходимо да насърчи сектора на културните и творчески индустрии 
чрез подобряване на системата на квалификация, учене и обучение;

15. призовава държавите-членки и техните местни общности да развиват 
консултантски услуги за управление на предприятия, финансови съвети, 
информация и обучение за малките предприятия, предприемачите и дейците от 
културния и творческия сектор;  

16. предлага на Съвета и Комисията да проучат възможността за създаване на банка за 
творчески индустрии;

17. възлага на  своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, на 
Комисията, на правителствата и парламентите на държавите-членки, както и на 
ЮНЕСКО и на Съвета на Европа.

ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

L'étude de KEA intitulée " l'économie de la culture en Europe", commandée par la 
Commission et publiée en novembre 2006, a mis  en évidence des données importantes 
concernant la contribution de la culture à la croissance économique et son impact sur l'emploi. 

Ainsi, l'étude a démontré qu'en 2003 le secteur culturel a contribué pour environ 2,6% du PIB 
de l'UE et a eu une croissance plus élevée que celle de l'économie en général. Par ailleurs, en 
2004, plus de 5 millions de personnes, soit 3,1% de la population active de l'UE, travaillaient 
dans ce secteur.  

En plus de sa contribution directe à l'économie, le secteur culturel et créatif a un impact 
indirect sur l'environnement socio-économique européen, en promouvant l'innovation dans 
d'autres secteurs de l'économie. 

Le secteur créatif contribue de manière significative au développement des technologies de 
l'information et de communication, jouant un rôle important au niveau local, régional et 
urbain, et apparait essentiel pour assurer un développement durable. 

Au cours des dernières décennies, une prise de conscience toujours plus grande de la 
dimension économique de la culture et de son rôle pour la création des emplois ainsi qu'au 
développement rural et urbain a peu à peu émergé. Le défi de cette industrie émergente de la 
culture est de répondre à l'apparition de nouveaux produits et services dans des marchés 
mondialisés. 


