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EIROPAS PARLAMENTA REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

par kultūras industrijām saskaņā ar Lisabonas stratēģiju

(XXXX(INI))

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā EK līguma 151. pantu,

– ņemot vērā Apvienoto Nāciju Organizācijas Izglītības, zinātnes un kultūras (Unesco) 
organizācijas 2005. gada 20. oktobra Konvenciju par kultūras izpausmju daudzveidības 
aizsardzību un veicināšanu,

– ņemot vērā 2006. gada 13., 14. novembra Padomes secinājumus „Izglītība, jaunatne, 
kultūra”, kā arī Padomes dokumentu 9021/07,

– ņemot vērā Komisijas paziņojumu par Eiropas darba kārtību kultūrai augošas 
globalizācijas apstākļos (COM(2007)0242), kā arī Komisijas dienestu darba dokumentu, 
kas ir pavaddokuments šim paziņojumam (SEC(2007)0570),

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta 2003. gada 4. septembra rezolūciju par kultūras 
industrijām1,

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta 2007. gada 7. jūnija rezolūciju par mākslinieku sociālo 
statusu2, 

– ņemot vērā Reglamenta 45. pantu,

– ņemot vērā Kultūras un izglītības komitejas ziņojumu (A6- /2007),

A. tā kā kultūra ir gan sabiedriska prece un pašmērķis indivīda un sabiedrības uzplaukumam, 
gan arī instruments, kas sniedz ieguldījumu ekonomiskajā izaugsmē, nodarbinātībā, kā arī 
sabiedrības kohēzijā, reģionālajā un vietējā attīstībā, kā to parāda nesen veiktie 
zinātniskie pētījumi, proti, KEA pētījums par kultūras ekonomiku Eiropā,

B. tā kā kultūras industrijas ir tās industrijas, kas gara darbiem piešķir ekonomisko 
virsvērtību, kura vienlaikus rada jaunas vērtības indivīdiem un sabiedrībai, piemēram, 
tradicionālās industrijas – kino, mūzika, izdevējdarbība –, kā arī mēdiji un radošā sektora 
industrijas (mode, dizains), tūrisma, mākslu un informācijas industrijas,

C. tā kā kultūras un radošajām industrijām tomēr ir nepieciešama lielāka atzīšana un atbalsts, 
lai tām palīdzētu sniegt visu savu ieguldījumu Lisabonas stratēģijas mērķu sasniegšanā,

D. tā kā kultūras industrijas ražo un izplata dažāda veida saturu, kas informē, izglīto un 
izklaidē pilsoņus un kas Eiropas Savienībai ir jāregulē,

E. tā kā mūsdienu informācijas sabiedrībā parādās jaunas ražošanas, izplatīšanas un 
  

1 OV C 75 E 25.3.2004, 247. lpp. 
2 Teksti, kas pieņemti šajā datumā, P6_TA(2007)0236.
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patērēšanas formas, kas rada jaunus kultūras produktus un pakalpojumus, kurus vajadzētu 
aizsargāt pret pirātismu,

F. tā kā kultūras industrijas sniedz ieguldījumu kultūras daudzveidības veicināšanā, kultūras 
pieejamības demokratizēšanā, Eiropas identitātē un integrācijā,

G. tā kā ir nepieciešams kultūru cieši saistīt ar audzināšanu un izglītību, lai stiprinātu 
kultūras sektora ražošanas un jaunrades spējas,

H.. tā kā pieredze, kas gūta saistībā ar „Eiropas kultūras galvaspilsētām”, skaidri parāda, 
kādu ieguldījumu kultūras sektors sniedz pilsētas ekonomiskajā un sociālajā dzīvē un tās 
iedzīvotāju uzplaukumā,

I. tā kā valsts finansiālais atbalsts un subsīdijas radošajā sektorā ir investīcijas, nevis 
luksuss,

J. tā kā ir svarīgi vairāk atbalstīt mazos un mikro uzņēmumus, kā arī individuālos 
darbiniekus, kas sniedz ievērojamu ieguldījumu bagātību radīšanā tādas ekonomikas 
apstākļos, kuras izaugsme nav katrā ziņā saistīta ar lielu organizāciju pastāvēšanu, kurām 
ir tendence koncentrēties uz visrentablākajām darbībām, proti, kultūras izplatīšanu 
(izdevējdarbība, izplatīšana, mārketings), bet tieši pretēji – ar mazāk sarežģītu struktūru 
attīstību un to tīklu sekmēšanu;

1. pauž gandarījumu, ka Padome un Komisija ir gatava atzīt to, cik nozīmīga loma ir kultūrai 
un jaunradei, kuri ir svarīgi faktori, lai sasniegtu Lisabonas stratēģijas mērķus, un kuri tiks 
uzskatīti par vienu no galvenajām Eiropas projekta sastāvdaļām,

2. aicina Padomi un Komisiju precizēt, kas veido Eiropas kultūras, jaunrades un inovāciju 
vīziju, un izstrādāt strukturizētu politiku Eiropas radošo industriju attīstībai un to iekļaut 
patiesā Eiropas kultūras stratēģijā,

3. tāpēc aicina Komisiju nodrošināt, ka tiek vākti sistemātiski statistikas dati par šo jomu, lai 
Savienības un dalībvalstu rīcībā būtu konsekventi un salīdzināmi statistikas elementi, kas 
ir nepieciešami, lai izstrādātu mērķtiecīgu un atbilstošu politiku kultūras un radošā 
sektora veicināšanai,

4. uzskata, ka kultūras industriju uzplaukums lielā mērā ir atkarīgs no netraucētas pārrobežu 
mobilitātes iespējām, un šajā sakarā vēlreiz atgādina par savām prasībām, kas izteiktas 
minētajā rezolūcijā par mākslinieku sociālo statusu,

5. atbalsta domu par iekšējā tirgus izveidošanu radošās jomas personām, produktiem un 
pakalpojumiem un aicina Komisiju iesniegt zaļo grāmatu par šo nozari,

6. lūdz dalībvalstis pastiprināt Līgumā paredzētās kompetences attiecībā uz jaunradi un 
paredzēt to pašu arī kultūrai,

7. lūdz Komisiju nekavējoties uzsākt EK līguma 151. panta 4. punkta pilnīgu piemērošanu, 
lai kultūra un kultūras sektors tiktu ņemts vērā visās pārējās Kopienas politikās;
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8. aicina Komisiju izveidot īpašu kultūras un radošās ekonomikas komisiju, lai īpaši izpētītu 
attiecības starp kultūru, jaunradi un inovācijām Kopienas politikā,

9. mudina Komisiju kritisko jautājumu par intelektuālo īpašumu pārdomāt no kultūras un 
ekonomikas viedokļa un aicināt visus šī sektora dalībniekus kopīgi rast visiem taisnīgus 
risinājumus, lai panāktu līdzsvaru starp iespējām piekļūt kultūras darbībām un saturam un 
intelektuālo īpašumu; šajā sakarībā vērš dalībvalstu uzmanību uz to, ka patērētāju 
kriminalizēšana, lai cīnītos pret digitālo pirātismu, nav pareizais risinājums;

10. uzskata, ka kultūras un radošajām industrijām ir jāpiešķir atbilstošs finansējums, un lūdz 
Padomi, Komisiju un dalībvalstis veikt nepieciešamos pasākumus, nosakot publiskā un 
publiskā-privātā sektora finansējuma formas un izveidojot tādu tiesisko un fiskālo 
regulējumu, kas ir labvēlīgs kultūras industrijām;

11. uzskata, ka ir nepieciešams, lai struktūrfondi paredz īpašu vietu kultūras un radošo 
industriju attīstībai, un vēlreiz atgādina savu prasību Komisijai, ka tai ir jāiesniedz 
pētījums par struktūrfondu finansējumu ietekmi kultūras sektorā,

12. lūdz Komisiju apsvērt iespēju ieviest MEDIA programmai līdzīgu programmu, kas būtu 
pielāgota mūzikas un izdevējdarbības sektoram,

13. aicina dalībvalstis palielināt finansiālā atbalsta apjomu tulkošanai, jo ar budžetiem, kas 
piešķirti Eiropas kultūras programmām, nav iespējams īstenot tos augstos mērķus, kas 
tajās izvirzīti;

14. uzskata, ka ir nepieciešams atbalstīt kultūras un radošo industriju sektoru, uzlabojot 
kvalifikācijas, apmācības un izglītības sistēmas,

15. aicina dalībvalstis un to pašvaldības attīstīt konsultāciju pakalpojumus uzņēmuma 
vadības, finansu vadības, informācijas un izglītības jautājumos mazajiem uzņēmumiem, 
uzņēmējiem un kultūras un radošā sektora darbiniekiem,

16. ierosina Padomei un Komisijai izskatīt iespēju izveidot radošo industriju banku,

17. uzdod priekšsēdētājam nodot šo rezolūciju Padomei, Komisijai, dalībvalstu valdībām un 
parlamentiem, kā arī Unesco un Eiropas Padomei.
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KEA pētījums „Kultūras ekonomika Eiropā”, ko veica pēc Komisijas pasūtījuma un publicēja 
2006. gada novembrī, sniedza svarīgus datus par kultūras ieguldījumu ekonomiskajā 
izaugsmē un tās ietekmi uz nodarbinātību. 

Šis pētījums arī parādīja, ka 2003. gadā kultūras sektora ieguldījums bija apmēram 2,6 % no 
ES IKP un ka šajā sektorā bija lielāka izaugsme nekā ekonomikā kopumā. Turklāt 2004. gadā 
šajā nozarē strādāja vairāk nekā 5 miljoni cilvēku jeb 3,1 % no ES aktīvajiem iedzīvotājiem.  

Kultūras nozarei ir ne tikai tiešs ieguldījums ekonomikā, bet, veicinot jaunradi citos 
ekonomikas sektoros, kultūras un radošajam sektoram ir arī netieša ietekme uz Eiropas 
sociālekonomisko vidi. 

Radošais sektors sniedz ievērojamu ieguldījumu informācijas un komunikāciju tehnoloģiju 
attīstībā, tam ir nozīme vietējā, reģionālā un pilsētu līmenī, un tas ir svarīgs, lai nodrošinātu 
ilgtspējīgu attīstību. 

Pēdējo gadu desmitu laikā soli pa solim ir parādījusies lielāka izpratne par kultūras 
ekonomisko dimensiju un tās lomu darbavietu radīšanā, kā arī lauku un pilsētu attīstībā. Šīs 
topošās kultūras industrijas uzdevums ir atbildēt uz jaunu produktu un pakalpojumu 
parādīšanos pasaules tirgos. 


	684266lv.doc

