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PROJEKT REZOLUCJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie przemysłu związanego z kulturą w ramach Strategii Lizbońskiej
(XXXX(INI))

Parlament Europejski,

– uwzględniając art. 151 Traktatu WE,

– uwzględniając Konwencję Organizacji Narodów Zjednoczonych do spraw Oświaty, Nauki 
i Kultury w sprawie ochrony i promowania różnorodności form ekspresji kulturalnej z 
dnia 20 października 2005 r.,

– uwzględniając wnioski Rady „Edukacja, młodzież i kultura” z dnia 13 i 14 listopada 2006 
r. i z dnia 24 i 25 maja 2007 r., a także dokument Rady 9021/07,

– uwzględniając komunikat Komisji dotyczący europejskiej agendy kultury w dobie 
globalizacji świata (COM(2007)0242), a także dokument roboczy służb Komisji 
towarzyszący temu komunikatowi (SEC(2007)0570),

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 4 września 2003 r. w sprawie przemysłu związanego 
z kulturą1,

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 7 czerwca 2007 r. w sprawie społecznego statusu 
artystów2, 

– uwzględniając art. 45 Regulaminu,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Kultury i Edukacji (A6-0000/2007),

A. mając na uwadze, że kultura jest w równym stopniu dobrem publicznym i celem samym 
w sobie służącym rozwojowi jednostki i społeczeństwa, jak i narzędziem 
przyczyniającym się do wzrostu gospodarczego, zatrudnienia, a także spójności 
społecznej oraz rozwoju regionalnego i lokalnego, jak wykazały niedawne badania 
naukowe, mianowicie badania KEA nad zależnością między gospodarką a kulturą,

B. mając na uwadze, że do przemysłu związanego z kulturą zalicza się przemysł, który 
nadaje dziełom umysłu wartość dodaną o charakterze ekonomicznym, wytwarzając 
jednocześnie nowe wartości dla jednostek i społeczeństw, a także przemysł tradycyjny, 
jak kino, muzyka i wydawnictwo oraz media i przemysł sektora kreatywnego (moda, 
wzornictwo), turystyka, sztuka i informacja,

C. mając na uwadze, że większe uznanie i wsparcie są konieczne, aby pomóc przemysłowi 
związanemu z kulturą i kreatywnością na przyczynienie się w pełni do realizacji celów 
Strategii Lizbońskiej,

D. mając na uwadze, że przemysł związany z kulturą produkuje i rozpowszechnia szeroki 
wachlarz treści, które informują, edukują i bawią obywateli, w stosunku do których Unia 

  
1 Dz.U. C 75 E z 25.3.2004, str. 247.
2 Teksty przyjęte w tym dniu, P6_TA(2007)0236.
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Europejska musi pełnić rolę regulatora,

E. mając na uwadze, że we współczesnym społeczeństwie informacyjnym pojawiają się 
nowe formy produkcji, dystrybucji i konsumpcji, dające początek nowym produktom i 
usługom związanym z kulturą, które należy chronić przed piractwem, 

F. mając na uwadze wkład przemysłu związanego z kulturą w promowanie różnorodności 
kulturowej, demokratyzację dostępu do kultury, tożsamość i integrację europejską,

G. mając na uwadze, że konieczne jest ścisłe powiązanie kultury z edukacją i szkoleniem w 
celu zwiększenia zdolności produkcyjnych i twórczych sektora kultury,

H. mając na uwadze, że doświadczenie z „europejskimi stolicami kultury” w konkretny 
sposób odzwierciedla wkład sektora kultury w życie ekonomiczne i społeczne miasta 
oraz rozwój duchowy jego mieszkańców, 

I. mając na uwadze, że pomoc państwa i dotacje na sektor kreatywny stanowią inwestycje, 
a nie luksus,

J. mając na uwadze, że niezbędne jest większe wspieranie małych i mikroprzedsiębiorstw, 
jak również indywidualnych pracowników, którzy masowo przyczyniają się do 
wytwarzania bogactw w gospodarce, w przypadku której wzrost nie oznacza koniecznie 
istnienia organizacji na szeroką skalę, mających tendencję do skupiania się na najbardziej 
opłacalnej działalności, tzn. rozpowszechnianiu dzieł kultury (wydawnictwo, dystrybucja, 
marketing), ale wręcz przeciwnie, mnożenie się mniej złożonych struktur i stymulowanie 
ich sieci,

1. jest zadowolony z faktu, że Rada i Komisja zamierzają uznać główną rolę kultury i 
kreatywności jako istotnych dla realizacji celów Strategii Lizbońskiej czynników, które 
będą dzięki temu postrzegane jako rdzeń projektu europejskiego;

2. zachęca Radę i Komisję do wyjaśnienia co stanowi europejską wizję kultury, 
kreatywności i innowacji oraz do opracowania polityki strukturalnej mającej na celu 
rozwój kreatywnego europejskiego przemysłu i włączenie jej do ram prawdziwej 
europejskiej strategii na rzecz kultury; 

3. zwraca się zatem do Komisji o zapewnienia zbiórki systematycznych danych 
statystycznych w tej dziedzinie, tak aby Unia i państwa członkowskie mogły dysponować 
spójnymi i porównywalnymi danymi statystycznymi, koniecznymi dla opracowania 
odpowiednich, konkretnie ukierunkowanych strategii politycznych służących promocji 
sektora kultury i sektora kreatywnego;

4. uważa, że rozkwit przemysłu związanego z kulturą w dużej mierze zależy od możliwości 
łatwej mobilności transgranicznej i ponawia w tym względzie wnioski wyrażone we 
wspomnianej rezolucji w sprawie społecznego statusu artystów;

5. przychylnie odnosi się do pomysłu utworzenia wewnętrznego rynku dla twórców, 
produktów i usług związanych z kreatywnością oraz zachęca Komisję do przedstawienia 
zielonej księgi na ten temat;
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6. usilnie wzywa państwa członkowskie do rozszerzenia zakresu obowiązywania traktatu na 
kreatywność i rozważenia tego samego w przypadku kultury; 

7. wzywa ponadto Komisję do szybkiego pełnego stosowania art. 151 ust. 4 Traktatu WE, 
tak aby kultura i sektor kultury były uwzględniane we wszystkich innych dziedzinach
polityki wspólnotowej;

8. zwraca się do Komisji o utworzenie grupy zadaniowej ds. kultury i ekonomii związanej z 
kreatywnością w celu dogłębniejszego przeanalizowania stosunków między kulturą, 
kreatywnością i innowacją w ramach polityki wspólnotowej;

9. nalega, by Komisja ponownie rozpatrzyła kluczową kwestię praw własności 
intelektualnej z punktu widzenia kultury i ekonomii oraz by zwróciła się do wszystkich 
podmiotów tego sektora o wspólne znalezienie sprawiedliwych w stosunku do 
wszystkich rozwiązań, z troską o równowagę między możliwościami dostępu do 
działalności i treści kulturalnych a własnością intelektualną; zwraca w związku z tym 
uwagę państw członkowskich na fakt, że traktowanie konsumentów jak przestępców w 
celu zwalczania piractwa cyfrowego nie jest dobrym rozwiązaniem;

10. uważa za niezbędne odpowiednie finansowanie przemysłu związanego z kulturą i 
kreatywnością oraz wzywa Radę, Komisję i państwa członkowskie do podjęcia 
narzucających się kroków, zalecając finansowanie z sektora publicznego i publiczno-
prywatnego oraz ustanawiając ramy prawne i podatkowe sprzyjające przemysłowi 
związanemu z kulturą;

11. uważa za konieczne, by w funduszach strukturalnych przewidziano szczególne miejsce 
dla rozwoju przemysłu związanego z kulturą i kreatywnością oraz ponownie zwraca się 
do Komisji o przedstawienie oceny wpływu, jaki na sektor kultury wywiera finansowanie 
z funduszy strukturalnych;

12. wzywa Komisję do refleksji nad możliwością uruchomienia programu dostosowanego do 
sektora muzycznego i wydawniczego, podobnego do programu MEDIA;

13. zachęca państwa członkowskie do zwiększenia kwot pomocy przeznaczonej na 
tłumaczenie, ponieważ budżet przyznany europejskim programom kulturalnym nie 
pozwala na realizację ambitnych celów, które te programy opisują;

14. uważa, że konieczne jest popieranie sektora przemysłu związanego z kulturą i 
kreatywnością poprzez ulepszanie systemów zdobywania kwalifikacji, szkolenia i 
kształcenia;

15. wzywa państwa członkowskie i ich samorządy lokalne do rozwijania usług 
konsultacyjnych w dziedzinie zarządzania przedsiębiorstwami, doradztwa finansowego, 
informacji i kształcenia skierowanych do małych przedsiębiorstw, przedsiębiorców i 
rzemieślników z sektora kultury i sektora kreatywnego;

16. sugeruje Radzie i Komisji przeanalizowanie możliwości utworzenia banku dla przemysłu 
związanego z twórczością;
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17. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie oraz 
Komisji, jak również rządom i parlamentom państw członkowskich, a także UNESCO i 
Radzie Europy.
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UZASADNIENIE

Badanie KEA nad zależnością między gospodarką a kulturą w Europie, zamówione przez 
Komisję i opublikowane w listopadzie 2006 r., uwypukliło istotne dane dotyczące wpływu 
kultury na wzrost gospodarczy i zatrudnienie. 

Badanie to wykazało, że w 2003 r. udział sektora kultury w PKB UE wynosił około 2,6 % i 
zarejestrował wzrost wyższy niż ogólny wzrost gospodarczy. Ponadto w 2004 r. ponad 5 
milionów osób, czyli 3,1% ogółu zatrudnionych w UE pracowało w tym sektorze. 

Oprócz bezpośredniego wkładu do gospodarki, sektor kultury i twórczości ma pośredni 
wpływ na europejskie otoczenie społeczno-ekonomiczne, dzięki promowaniu innowacji w 
innych sektorach gospodarki. 

Sektor twórczości w znaczący sposób przyczynia się do rozwoju technologii informacji i 
komunikacji, odgrywając istotną rolę na szczeblu lokalnym, regionalnym i miejskim, i wydaje 
się zasadniczy dla zapewnienia trwałego rozwoju. 

W ciągu ostatnich dziesięcioleci stopniowo pojawiła się coraz większa świadomość 
gospodarczego wymiaru kultury i jej roli w tworzeniu miejsc pracy, a także znaczenia dla 
rozwoju obszarów wiejskich i miejskich. Wyzwaniem dla wschodzącego przemysłu 
związanego z kulturą jest odpowiedzenie na pojawianie się nowych produktów i usług na 
globalnych rynkach. 


