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AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

a kulturális iparágakról a lisszaboni stratégia keretében

(XXXX(INI))

Az Európai Parlament,

– tekintettel az EK-Szerződés 151. cikkére,

– tekintettel a kulturális kifejezések sokszínűségének védelméről és előmozdításáról szóló 
2005. október 20-i UNESCO-egyezményre,

– tekintettel a Tanács 2006. november 13–14-i és 2007. május 24–25-i „Oktatás, ifjúság és 
kultúra” ülésének következtetéseire, valamint a 9021/07. sz. tanácsi dokumentumra,

– tekintettel „Az európai kulturális programról a globalizálódó világban” című bizottsági 
közleményre (COM(2007)0242) és a Bizottság szolgálatainak ezt a közleményt kísérő 
munkadokumentumára (SEC(2007)0570),

– tekintettel a kulturális iparágakról szóló, 2003. szeptember 4-i állásfoglalására1,

– tekintettel a művészek társadalmi megítéléséről szóló 2007. június 7-i állásfoglalására2, 

– tekintettel eljárási szabályzata 45. cikkére,

– tekintettel a Kulturális és Oktatási Bizottság jelentésére (A6- /2007),

A. mivel a kultúra nem csak az egyén és a társadalom kiteljesedését szolgáló közjó és öncélú 
jelenség, hanem a gazdasági növekedéshez, a foglalkoztatáshoz, és a társadalmi 
kohézióhoz, valamint a regionális és helyi fejlődéshez is hozzájárul, amint azt a 
közelmúltbeli tudományos tanulmányok – többek között a KEA a kultúra gazdaságáról 
szóló tanulmánya – bizonyítják,

B. mivel a kulturális iparágak azok az iparágak – a hagyományos iparágak mint  a mozi, a 
zene és a könyvkiadás, továbbá a média és a kreatív iparágak (divat, design), a turizmus, 
a művészetek és az információs iparág –, amelyek gazdasági jellegű többletértéket adnak 
a szellemi alkotásokhoz, ugyanakkor új értékeket hoznak létre az egyének és a társadalom 
számára,

C. ugyanakkor, mivel a kulturális és kreatív iparágak nagyobb elismerést és támogatást 
igényelnek, hogy teljes mértékben hozzájárulhassanak a lisszaboni stratégia 
célkitűzéseihez,

D. mivel a kulturális iparágak sokféle tartalmat készítenek és terjesztenek, amelyek 
tájékoztatják, oktatják és szórakoztatják a polgárokat, és amelyekkel kapcsolatban az 
Európai Uniónak szabályozói szerepet kell betöltenie,

  
1 HL C 75 E, 2004.3.25., 247.o.
2 A fenti napon elfogadott szövegek, P6_TA(2007)0236.
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E. mivel a kortárs információs társadalomban új produkciós, terjesztési és fogyasztási 
formák jelennek meg, amelyek a kalózkodás ellen védendő új kulturális termékek és 
szolgáltatások létrejöttéhez vezetnek, 

F. mivel a kulturális iparágak hozzájárulnak a kulturális sokszínűség ösztönzéséhez, a 
kultúrához való hozzáférés demokratizálásához, az európai azonossághoz és 
integrációhoz,

G. mivel a kulturális ágazat produktív és kreatív kapacitásainak megerősítéséhez a kultúrát 
szorosan össze kell kapcsolni az oktatással és a képzéssel,

H. mivel a „Kultúra Európai Fővárosai” tapasztalat konkrétan szemlélteti a kulturális ágazat 
hozzájárulását egy város gazdasági és társadalmi életéhez, valamint lakói 
kiteljesedéséhez, 

I. mivel a kreatív ágazat számára nyújtott állami támogatások és szubvenciók nem 
luxusnak, hanem befektetésnek tekintendők,

J. mivel még jobban kell támogatni a kis- és mikrovállalkozásokat, valamint az egyéni 
munkavállalókat, akik jelentős mértékben hozzájárulnak a javak létrehozásához egy 
olyan gazdaságban, amelyben a növekedés nem feltétlenül feltételezi nagy szervezetek 
létezését, melyek hajlamosak a legjövedelmezőbb tevékenységre fókuszálni, nevezetesen 
a kultúra terjesztésére (kiadás, terjesztés, marketing), hanem épp ellenkezőleg, a kevésbé 
összetett struktúrák elterjedésével és hálózataik stimulálásával jár;

1. elégedettnek azzal kapcsolatban, hogy a Tanács és a Bizottság elismerni készül a kultúra 
és a kreativitás központi szerepét mint a lisszaboni stratégia célkitűzései elérésének fontos 
tényezőit, amelyek így az európai projekt központi részeivé válnak;

2. felkéri a Tanácsot és a Bizottságot, hogy pontosítsák, mit értenek a kultúra, a kreativitás és 
az innováció európai elképzelése alatt, és hogy dolgozzanak ki strukturált politikát az 
európai kreatív iparágak fejlesztésére, és azt illesszék be egy valódi európai kulturális 
stratégia keretébe; 

3. felkéri a Bizottságot, hogy biztosítsa e területen a szisztematikus statisztikai adatgyűjtést, 
hogy az Unió és a tagállamok koherens és összehasonlítható statisztikai adatokkal 
rendelkezzenek, ami a kulturális és kreatív ágazat ösztönzéséhez szükséges célzott 
politikák kidolgozásához szükséges;

4. úgy véli, hogy a kulturális iparágak virágzása nagy mértékben a határokon átnyúló 
akadálytalan mobilitás lehetőségétől függ, és e tekintetben megismétli a fent említett, a 
művészek társadalmi megítéléséről szóló állásfoglalásában megfogalmazott kéréseket;

5. kedvezően fogadja a kreatív személyek, termékek és szolgáltatások belső piaca 
létrehozásának ötletét, és felkéri a Bizottságot, hogy terjesszen elő zöld könyvet erre 
vonatkozóan;
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6. kéri a tagállamokat, hogy erősítsék meg a Szerződésből fakadó hatásköröket a kreativitást 
illetően, és célozzák meg ugyanezt a kultúrára vonatkozóan is; 

7. kéri a Bizottságot, hogy mielőbb alkalmazza teljes mértékben az EK-Szerződés 151. 
cikkének (4) bekezdését, hogy a kulturális ágazatot figyelembe vegyék minden egyéb 
közösségi politikában is;

8. felkéri a Bizottságot, hogy hozzon létre a kultúrával és a kreatív gazdasággal foglalkozó 
munkacsoportot többek között a kultúra, a kreativitás és az innováció közötti kapcsolat 
feltárására a közösségi politikák keretében;

9. sürgeti a Bizottságot, hogy kulturális és gazdasági szempontból gondolja át a szellemi 
tulajdon sarkalatos kérdését, és kérje fel az ágazat valamennyi szereplőjét, hogy együtt 
találjanak valamennyiük számára méltányos megoldást, hogy egyensúlyt teremtsenek a
kulturális tevékenységekhez és tartalmakhoz való hozzáférés és a szellemi tulajdon 
között; e tekintetben felhívja a tagállamok figyelmét arra, hogy a digitális kalózkodás 
elleni küzdelemben nem a fogyasztók üldözése a megfelelő megoldás;

10. elengedhetetlennek véli a kulturális és kreatív iparágak megfelelő finanszírozását, és kéri 
a Tanácsot, a Bizottságot és a tagállamokat, hogy dolgozzanak ki magán- és állami 
finanszírozási formákat, és vezessenek be a kulturális iparágak számára kedvező 
szabályozási és adózási keretet;

11. szükségesnek véli, hogy a strukturális alapok különös helyet biztosítsanak a kulturális és 
kreatív iparágak fejlődésének, és megismétli a Bizottsághoz intézett kérését, hogy 
készítsen tanulmányt a kulturális ágazatban a strukturális alapokból történő 
finanszírozásokról;

12. kéri a Bizottságot, hogy vegye fontolóra egy, a MEDIA programhoz hasonló program 
bevezetését a zenei és a kiadói ágazathoz igazítva;

13. felkéri a tagállamokat, hogy növeljék a fordítások támogatását, mivel az európai 
kulturális programokra szánt költségvetésből nem lehet megvalósítani az általuk leírt 
ambiciózus programokat;

14. úgy véli, hogy a minősítési, a tanulási és a képzési rendszerek javítása révén kell 
ösztönözni a kulturális és kreatív iparágakat;

15. felhívja a tagállamokat és helyi közösségeiket, hogy dolgozzanak ki vállalatrányítási, 
pénzügyi tanácsadói, információs és képzési konzultációs szolgáltatásokat a kulturális és 
kreatív ágazat kisvállalkozásai, vállalkozói és mesteremberei számára;

16. javasolja, hogy a Tanács és a Bizottság vizsgálja meg a kreatív iparágak bankja 
létrehozásának időszerűségét;

17. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak, a Bizottságnak, a 
tagállamok kormányainak és parlamentjeinek, valamint az UNESCO-nak és az Európa 
Tanácsnak.
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INDOKOLÁS

A KEA „Az európai kultúra gazdasága” című, a Bizottság rendelésére elkészített és 2006 
novemberében megjelent tanulmánya fontos adatokat tett közzé a kultúra gazdasági 
növekedéshez való hozzájárulásáról és a foglalkoztatásra gyakorolt hatásáról. 

A tanulmány azt is bebizonyította, hogy a kulturális ágazat 2003-ban nagyjából az EU GDP-
jének 2,6%-át tette ki, és nagyobb mértékű növekedést produkált, mint a gazdaság általában. 
2004-ben több mint 5 millió ember, azaz az EU aktív népességének 3,1%-a dolgozott ebben 
az ágazatban.  

A gazdasághoz való közvetlen hozzájárulásán felül a kulturális és kreatív ágazat közvetetten 
hatást gyakorol az európai szocio-kulturális környezetre, ösztönözve az innovációt a gazdaság
többi ágazatában is. 

A kreatív ágazat jelentős mértékben hozzájárul az információs és kommunikációs 
technológiák fejlődéséhez, jelentős szerepet játszva helyi, regionális és városi szinten, és 
jelentősnek tűnik a tartós fejlődés biztosítása szempontjából. 

Az utóbbi évtizedek során egyre inkább felismerték a kultúra erősödő gazdasági dimenzióját 
és szerepét a munkahelyteremtésben, illetve a vidék és a városok fejlődésében. A kultúra ezen 
új feltörekvő ágának kihívása, hogy válaszolni tudjon az új termékek és szolgáltatások 
megjelenésére a globális piacokon. 


