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ONTWERPRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over de culturele industrieën in het kader van de strategie van Lissabon

(XXXX(INI))

Het Europees Parlement,

– gelet op artikel 151 van het EG-Verdrag,

– gezien de conventie van de Organisatie van de Verenigde Naties voor Onderwijs, 
Wetenschap en Cultuur (Unesco) over bescherming en bevordering van de 
verscheidenheid van culturele uitdrukkingsvormen van 20 oktober 2005,

– gezien de conclusies van de Raad Onderwijs, Jeugdzaken en Cultuur van 13 en 14 
november 2006 en 24 en 25 mei 2007, alsmede het document 9021/07 van de Raad,

– gezien de mededeling van de Commissie over een Europese agenda voor cultuur in het 
licht van de mondialisering (COM(2007)0242), alsmede het begeleidend werkdocument 
van de diensten van de Commissie bij deze mededeling (SEC(2007)0570),

– onder verwijzing naar zijn resolutie van 4 september 2003 over de culturele industrieën1,

– onder verwijzing naar zijn resolutie van 7 juni 2007 over de sociale status van 
kunstenaars2, 

– gelet op artikel 45 van zijn Reglement,

– gezien het rapport van de Commissie cultuur en onderwijs (A6- /2007),

A. overwegende dat cultuur niet alleen openbaar bezit is en een doel op zich voor de 
individuele en maatschappelijke ontwikkeling, maar dat cultuur ook een bijdrage levert 
aan de economische groei, de werkgelegenheid en de sociale cohesie, alsmede aan de 
regionale en lokale ontwikkeling, zoals blijkt uit recente wetenschappelijke studies, met 
name die van KEA (Kern European Affairs) over de economie van de cultuur,

B. overwegende dat industrieën die een economische meerwaarde aan intellectuele werken 
geven als culturele industrieën worden beschouwd, waardoor tegelijkertijd nieuwe 
waarden ontstaan op individueel en maatschappelijk niveau, voor traditionele industrieën 
zoals film, muziek en uitgeverijen, alsmede voor de media en de industrieën uit de 
creatieve sector (mode, design), de toeristische sector en de kunstzinnige en de 
informatieve sector,

C. overwegende dat evenwel meer erkenning en meer steun nodig zijn om de culturele en 
creatieve industrieën te helpen hun volledige bijdrage te leveren aan de doelstellingen van 
de strategie van Lissabon,

  
1 PB C 75 E van 25.3.2004, blz. 247.
2 Aangenomen teksten, P6_TA(2007)0236.
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D. overwegende dat de culturele industrieën voor burgers een groot scala aan inhoud 
produceren en verspreiden van informatieve, educatieve en ontspannende aard, waarbij 
de Europese Unie een regulerende rol dient te spelen,

E. overwegende dat binnen de hedendaagse informatiemaatschappij nieuwe productie-, 
distributie- en consumptievormen ontstaan, die leiden tot nieuwe culturele producten en 
diensten die tegen piraterij beschermd moeten worden, 

F. overwegende dat de culturele industrieën een bijdrage leveren aan de bevordering van de 
culturele verscheidenheid, aan de democratisering van de toegang tot cultuur en aan de 
Europese identiteit en de Europese integratie,

G. overwegende dat het nodig is dat cultuur nauw verbonden wordt met onderwijs en 
vorming, om zo de productiecapaciteit en het scheppend vermogen van de culturele 
sector te versterken,

H. overwegende dat de ervaring met de "culturele hoofdsteden van Europa" een concreet 
voorbeeld vormt van de bijdrage die de culturele sector levert aan het economische en 
sociale leven van de stad en aan de ontplooiing van de inwoners daarvan, 

I. overwegende dat de overheidssteun en de subsidies voor de creatieve sector als een 
investering worden beschouwd en niet als een luxe,

J. overwegende dat het nodig is het kleinbedrijf en de micro-ondernemingen verder te 
ondersteunen, alsmede de individuele werknemers, die in groten getale bijdragen aan de 
vorming van rijkdommen in een economie waarvan de groei niet noodzakelijkerwijs de 
aanwezigheid van omvangrijke organisaties – die de neiging hebben zich te concentreren 
op de meest rendabele activiteiten, te weten de culturele distributie (uitgeverijen, 
distributie, marketing) – behoeft te betekenen, maar juist de uitbreiding van minder 
ingewikkelde structuren en het stimuleren van de netwerken daaromheen,

1. spreekt haar tevredenheid uit over het feit dat de Raad en de Commissie bereid lijken te 
zijn de centrale rol te erkennen die wordt gespeeld door cultuur en creativiteit als 
belangrijke factoren om de doelstellingen van de strategie van Lissabon te behalen, die 
daarmee worden beschouwd in het middelpunt van het Europese project te staan;

2. nodigt de Raad en de Commissie uit aan te geven wat precies onder een Europese visie op 
cultuur, creativiteit en innovatie wordt verstaan en een gestructureerd beleid op te stellen 
ten behoeve van de ontwikkeling van de Europese creatieve industrieën en dit op te nemen 
in het beleidskader voor de ontwikkeling van een daadwerkelijke Europese strategie voor
cultuur;

3. nodigt de Commissie dan ook uit systematische statistische gegevens op dat gebied te 
verzamelen, opdat de Unie en de lidstaten over vergelijkbaar en samenhangend statistisch 
materiaal kunnen beschikken, dat nodig is om een doelgericht en passend beleid op te 
zetten ten behoeve van de bevordering van de culturele en creatieve sector;

4. is van mening dat de groei van de culturele industrieën in grote mate afhankelijk is van de 
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mogelijkheden van een onbelemmerde grensoverschrijdende mobiliteit en herhaalt in dat 
verband de verzoeken die zijn gedaan in zijn bovengenoemde resolutie over de sociale 
status van kunstenaars;

5. staat positief tegenover het idee een interne markt voor personen, producten en diensten 
op creatief gebied te creëren en nodigt de Commissie uit hem een groenboek op dat 
gebied te presenteren;

6. verzoekt de lidstaten dringend de bevoegdheden uit het verdrag voor de creativiteit te 
versterken en hetzelfde te beogen voor de cultuur, 

7. verzoekt de Commissie verder spoedig over te gaan tot integrale toepassing van 
artikel 151, lid 4 van het EG-Verdrag, zodat de cultuur en de culturele sector in al het 
overige communautaire beleid worden meegenomen;

8. nodigt de Commissie uit over te gaan tot het oprichten van een task force voor cultuur en 
de creatieve economie, teneinde meer in het bijzonder onderzoek te doen naar het 
verband tussen cultuur, creativiteit en innovatie in het kader van het communautaire 
beleid;

9. doet een dringend beroep op de Commissie nogmaals haar gedachten te laten gaan over 
het lastige vraagstuk betreffende de intellectuele eigendom uit cultureel en economisch 
oogpunt en alle betrokkenen uit de sector uit te nodigen gezamenlijk een voor iedereen 
aanvaardbare oplossing te zoeken, zodat een evenwicht kan worden gevonden tussen de
mogelijkheden toegang te verkrijgen tot culturele activiteiten en inhoud enerzijds en de 
intellectuele eigendom anderzijds; vestigt wat dat betreft de aandacht van de lidstaten op 
het feit dat strafbaarstelling van de consument om digitale piraterij tegen te gaan geen 
goede oplossing is;

10. is van oordeel dat een passende financiering van de culturele en creatieve industrieën 
onontbeerlijk is en verzoekt de Raad, de Commissie en de lidstaten dwingende 
maatregelen te nemen, met financieringsvormen voor de publieke en de publiek-private 
sector en een voor de culturele industrieën gunstig reglementair en fiscaal kader;

11. is van mening dat het nodig is dat de structuurfondsen een bijzondere plaats inruimen 
voor de ontwikkeling van de culturele en creatieve industrieën, en herhaalt zijn verzoek 
aan de Commissie een studie te presenteren over de invloed van de financiering van de 
structuurfondsen in de culturele sector;

12. verzoekt de Commissie haar gedachten te laten gaan over de mogelijkheid een 
programma op te zetten vergelijkbaar met het MEDIA-programma, maar dan afgestemd 
op de uitgeverij- en muzieksector;

13. nodigt de lidstaten uit het bedrag voor steun ten behoeve van vertalingen te verhogen, 
omdat met de bedragen die voor de Europese cultuurprogramma’s zijn begroot, de 
ambitieuze doelstellingen die daarin zijn opgenomen niet gerealiseerd kunnen worden;

14. is van mening dat het noodzakelijk is de sector van de culturele en creatieve industrieën 
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aan te moedigen door het kwalificatiesysteem, het leerlingwezen en het opleidingsstelsel 
te verbeteren;

15. roept de lidstaten en de lokale overheden daarvan op diensten te ontwikkelen op het 
gebied van managementconsultancy, financieel advies, informatie en opleiding voor het 
kleinbedrijf, ondernemers en ambachtslieden;

16. stelt de Raad en de Commissie voor te onderzoeken in hoeverre het opportuun zou zijn 
een bank voor de creatieve industrieën op te richten;

17. verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad, de Commissie en 
de regeringen en parlementen van de lidstaten, alsmede aan de Unesco en de Raad van 
Europa.
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TOELICHTING

De studie van KEA "De economie van de cultuur in Europa", waartoe de Commissie opdracht 
had gegeven en die in november 2006 is gepubliceerd, heeft belangrijke gegevens opgeleverd 
over de bijdrage van de cultuur aan de economische groei en de invloed daarvan op de 
werkgelegenheid. 

Zo is uit deze studie gebleken dat de culturele sector in 2003 een bijdrage heeft geleverd van 
ongeveer 2,6% van het BNP van de EU en een sterkere groei heeft doorgemaakt dan de 
economie in het algemeen. Daarnaast werkten in 2004 meer dan 5 miljoen mensen, zijnde 
3,1% van de werkende bevolking van de EU, in deze sector.  

De culturele en creatieve sector levert niet alleen een directe bijdrage aan de economie, maar 
oefent ook indirect invloed uit op het sociaal-economisch milieu, door de innovatie in andere 
economische sectoren te bevorderen. 

De creatieve sector levert een wezenlijke bijdrage aan de ontwikkeling van de informatie- en 
communicatietechnologieën en speelt zowel op lokaal, regionaal als stedelijk niveau een 
belangrijke rol; de creatieve sector lijkt van onmisbaar belang te zijn voor een duurzame 
ontwikkeling. 

De afgelopen decennia is men zich geleidelijk aan steeds meer bewust geworden van de 
economische dimensie van de cultuur en de rol die cultuur kan spelen bij het scheppen van 
werkgelegenheid, alsmede bij de plattelands- en stadsontwikkeling. De uitdaging van deze 
opkomende culturele industrie bestaat eruit een antwoord te geven op het verschijnen van 
nieuwe producten en diensten binnen een gemondialiseerde markt. 


