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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING

om kultursektoren inden for rammerne af Lissabon-strategien
(XXXX (INI))

Europa-Parlamentet,

– der henviser til EF-traktatens artikel 151,

– der henviser til Unescos konvention om beskyttelse og fremme af de kulturelle 
udtryksformers mangfoldighed af 20. oktober 2005,

– der henviser til konklusionerne fra Det Europæiske Råd om "uddannelse, ungdom og 
kultur" af 13. og 14. november 2006 og af 24. og 25. maj 2007 samt Rådets dokument
9021/07,

– der henviser til meddelelse fra Kommissionen om en europæisk kulturdagsorden i en 
stadig mere globaliseret verden (KOM(2007)0242) samt Kommissionens tjenestegrenes 
arbejdsdokument, der er tilknyttet denne meddelelse (SEK(2007)0570),

– der henviser til sin beslutning af 4. september 2003 om kultursektoren1,

– der henviser til sin beslutning af 7. juni 2007 om kunstneres sociale status 2,

– der henviser til forretningsordenens artikel 45,

– der henviser til betænkning fra Kultur- og Uddannelsesudvalget (A6-0000/2007),

A. der henviser til, at kulturen både er lige så meget et offentligt gode og et mål i sig selv for 
den enkeltes og samfundets udfoldelse som et instrument, der bidrager til den økonomiske 
vækst, beskæftigelsen og den sociale samhørighed samt den regionale og lokale udvikling, 
hvilket nyere videnskabelige undersøgelser vidner om, bl.a. undersøgelsen fra KEA om 
kulturens økonomi,

B. der henviser til, at kultursektoren udgøres af industrier, der tilfører åndsværk en merværdi 
af økonomisk karakter, der samtidig skaber nye værdier for enkeltpersoner og for 
samfundet, og af de traditionelle industrier som film, musik og forlagsvirksomhed samt
medierne og industrierne i den kreative sektor (mode, design), turisme, kunst og 
oplysning,

C. der imidlertid henviser til, at større anerkendelse og støtte er nødvendig for, at de 
kulturelle og kreative sektorer kan yde deres fulde bidrag til målsætningerne i Lissabon-
strategien,

D. der henviser til, at kultursektoren producerer og udsender en bred vifte af indhold, der 
oplyser, uddanner og underholder borgerne, og som bør reguleres af EU,

  
1 EUT C 75 E af 25.3.2004, s. 247.
2 Vedtagne tekster, P6_TA(2007)0236.
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E. der henviser til, at der i det moderne informationssamfund opstår der nye former for 
produktion, distribution og forbrug, som skaber nye kulturelle produkter og tjenester, der 
skal beskyttes mod piratkopiering, 

F. der henviser til kultursektorens bidrag til fremme af kulturel mangfoldighed, til 
demokratisering af adgangen til kultur og til den europæiske identitet og integration,

G. der henviser til, at det er nødvendigt at skabe et tæt bånd mellem kultur og almen og faglig 
uddannelse for at styrke den kulturelle sektors produktionsmæssige og skabende kapacitet,

H. der henviser til, at erfaringen fra de "europæiske kulturhovedstæder" er et konkret 
eksempel på den kulturelle sektors bidrag til byernes økonomiske og sociale liv og til 
indbyggernes udfoldelse, 

I. der henviser til, at statsstøtte og tilskud til den kreative sektor bør betragtes som 
investeringer og ikke som en luksus,

J. der henviser til, at det er nødvendigt i større omfang at støtte små virksomheder, 
mikrovirksomheder og de enkelte medarbejdere, idet de medvirker massivt til skabelsen af 
rigdomme i en økonomi, hvis vækst ikke nødvendigvis kræver store organisationer, som 
har tendens til at fokusere på de mest rentable aktiviteter, dvs. kulturel udbredelse 
(forlagsvirksomhed, distribution, marketing), men derimod dannelse af mindre komplekse 
strukturer og stimulering af disses netværk,

1. erklærer sig tilfreds med, at Rådet og Kommissionen efterhånden er rede til at anerkende 
den centrale rolle, som kulturen og kreativiteten spiller som vigtige faktorer til opnåelse af 
målene i Lissabon-strategien, og som dermed vil blive betragtet som vigtige led i det 
europæiske projekt;

2. opfordrer Rådet og Kommissionen til at klarlægge, hvad en europæisk vision for kulturen, 
kreativiteten og innovationen består i, og til at udarbejde en struktureret politik for 
udviklingen af kreative europæiske sektorer og indføje den i en egentlig europæisk 
kulturstrategi; 

3. opfordrer således Kommissionen til at sikre, at der indsamles systematiske, statistiske data 
på området, for at Unionen og medlemsstaterne kan få nogle sammenhængende og 
sammenlignelige statistiske oplysninger, der er nødvendige for udarbejdelsen af 
målrettede politikker, som er relevante for promoveringen af den kulturelle og kreative 
sektor;

4. der henviser til, at kultursektorens vækst i vid udstrækning afhænger af mulighederne for 
gnidningsløs, grænseoverskridende mobilitet, og fremsætter i den forbindelse igen 
anmodningerne i udvalgets ovennævnte beslutning om kunstneres sociale status;

5. bifalder idéen om at oprette et indre marked for skabende personer, varer og 
tjenesteydelser og opfordrer Kommissionen til at fremlægge en grønbog på området;

6. opfordrer indtrængende medlemsstaterne til at styrke traktatens kompetencer for 
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kreativitet og til at overveje det samme for kulturens vedkommende; 

7. anmoder i øvrigt Kommissionen om hurtigt at gøre fuld brug af EF-traktatens artikel 151, 
stk. 4, for at kulturen og den kulturelle sektor bliver taget i betragtning i alle de andre 
fællesskabspolitikker;

8. opfordrer Kommissionen til at skabe en taskforce for kulturen og den kreative økonomi 
for nærmere bestemt at undersøge forholdet mellem kulturen, kreativiteten og 
innovationen inden for rammerne af fællesskabspolitikken;

9. tilskynder indtrængende Kommissionen til at genoverveje det kritiske spørgsmål om 
intellektuel ejendomsret ud fra et kulturelt og økonomiske synspunkt og opfordrer alle 
aktører i sektoren til sammen at finde løsninger, der er rimelige for alle, for at sikre en 
balance mellem mulighederne for adgang til kulturelle aktiviteter og kulturelt indhold og 
den intellektuelle ejendomsret; henleder i den forbindelse medlemsstaternes 
opmærksomhed på, at kriminaliseringen af forbrugerne med henblik på at bekæmpe den 
digitale piratkopiering ikke er den rette løsning;

10. anser en passende finansiering af de kulturelle og kreative sektorer som absolut nødvendig 
og anmoder Rådet, Kommissionen og medlemsstaterne om at træffe de nødvendige 
foranstaltninger og anbefaler finansieringsformer fra den offentlige sektor og den 
offentlig-private sektor og indførsel af en retlig og skattemæssige ramme, der er gunstig 
for kultursektoren;

11. finder det nødvendigt, at strukturfondene tildeler udvikling af kulturelle og kreative 
sektorer en særlig plads, og gentager sin anmodning til Kommissionen om at fremlægge 
en undersøgelse af betydningen af finansiering fra strukturfondene inden for den kulturelle 
sektor;

12. anmoder Kommissionen om at overveje muligheden for at iværksætte et program i stil 
med MEDIA-programmet, som er tilpasset sektoren for musik og forlagsvirksomhed;

13. opfordrer medlemsstaterne til at øge støtten til oversættelse, eftersom de budgetter, der er 
tildelt europæiske, kulturelle programmer, ikke vil være i stand til at realisere de ambitiøse 
mål, der er beskrevet heri;

14. mener, at det er nødvendigt at fremme de kulturelle og kreative sektorer gennem en 
forbedring af de forskellige uddannelsessystemer;

15. opfordrer medlemsstaterne og deres lokalsamfund til at udvikle rådgivningstjenester inden 
for virksomhedsledelse, finansiel rådgivning, oplysning og uddannelse for små 
virksomheder, iværksættere og håndværkere inden for den kulturelle og kreative sektor;

16. foreslår Rådet og Kommissionen at undersøge muligheden for at oprette en bank for de 
kreative sektorer,

17. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet og Kommissionen samt til 
medlemsstaternes regeringer og parlamenter, Unesco og Europarådet.
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BEGRUNDELSE

I KEA's undersøgelse med titlen " kulturens økonomi i Europa", som blev bestilt af 
Kommissionen og udgivet i november 2006, fremkom nogle vigtige data vedrørende 
kulturens bidrag til den økonomiske vækst og kulturens betydning for beskæftigelsen.

Undersøgelsen viste således, at i 2003 bidrog den kulturelle sektor med ca. 2,6 % af EU's 
BNP og oplevede en højere vækst end økonomien generelt. I 2004 arbejdede i øvrigt mere 
end 5 mio. mennesker, svarende til 3,1 % af EU's erhvervsaktive befolkning, i denne sektor.  

Ud over sit direkte bidrag til økonomien har den kulturelle og kreative sektor en indirekte 
betydning for det europæiske socioøkonomiske miljø, idet sektoren fremmer innovation i 
andre af økonomiens sektorer.

Den kreative sektor bidrager på betydelig vis til udviklingen af informations- og 
kommunikationsteknologier og spiller dermed en vigtig rolle på lokalt, regionalt og 
bymæssigt plan og synes at være afgørende for sikringen af en bæredygtig udvikling.

I løbet af de seneste årtier er der lidt efter lidt opstået en stadig stigende bevidsthed om 
kulturens økonomiske dimension og dens rolle for skabelsen af nye arbejdspladser samt for 
udviklingen i byerne og i landdistrikterne. Udfordringen for denne nye kulturelle 
vækstindustri er at reagere på fremkomsten af nye produkter og tjenester på de globaliserede 
markeder.


