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NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o kulturním průmyslu v rámci Lisabonské strategie

(XXXX(INI))

Evropský parlament,

– s ohledem na článek 151 Smlouvy o ES,

– s ohledem na úmluvu Organizace spojených národů pro vzdělání, vědu a kulturu 
(UNESCO) o ochraně a podpoře rozmanitosti kulturních projevů ze dne 20. října 2005,

– s ohledem na závěry ze zasedání Rady ve složení „Vzdělávání, mládež a kultura“ konané 
ve dnech 13.–14. listopadu 2006 a 24.–25. května 2007 a také na dokument Rady 9021/07,

– s ohledem na sdělení Komise o evropském programu pro kulturu v globalizovaném světě 
(KOM(2007)0242) a na doprovodný pracovní dokument (SEK(2007)0570) vypracovaný 
útvary Komise,

– s ohledem na své usnesení ze dne 4. září 2003 o kulturním průmyslu1,

– s ohledem na své usnesení ze dne 7. června 2007 o sociálním postavení umělců2, 

– s ohledem na článek 45 jednacího řádu,

– s ohledem na zprávu Výboru pro kulturu a vzdělávání (A6-0000/2007),

A. vzhledem k tomu, že kultura je jak veřejným statkem a cílem sama o sobě sloužícím 
rozvoji osobnosti a společnosti, tak nástrojem napomáhajícím hospodářskému růstu, 
zaměstnanosti, sociální soudržnosti a regionálnímu a místnímu rozvoji, jak dokazují 
nedávné vědecké studie jako např. studie poradenské společnosti KEA o ekonomice 
kultury,

B. vzhledem k tomu, že tradiční kulturní průmyslová odvětví jako je kinematografie, 
hudební a knižní vydavatelství, ale i média a kreativní průmyslová odvětví (např. móda či 
design), turismus, umělecká odvětví či poskytování informací, přiřazují dílům ducha 
přidanou hodnotu hospodářského typu, která zároveň plodí nové hodnoty pro jednotlivce 
i pro společnosti,

C. vzhledem k tomu, že aby kulturní a kreativní průmysl plně přispěl k dosažení cílů 
Lisabonské strategie, je nicméně třeba věnovat mu větší uznání a silnější podporu,

D. vzhledem k tomu, že kulturní průmysl vyrábí a rozšiřuje širokou škálu výrobků, které 
občany informují, vzdělávají a baví a vůči nimž musí Evropská unie plnit svoji úlohu 
regulátora,

  
1 Úř. věst. C 75 E ze dne 25.3.2004, s.247.
2 Texty přijaté tohoto dne, P6_TA(2007)0236.
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E. vzhledem k tomu, že se v rámci dnešní informační společnosti objevují nové formy 
výroby, distribuce a spotřeby, které vedou k novým kulturním výrobkům a službám, jež 
je nutné chránit proti pirátství, 

F. vzhledem k přínosu kulturního průmyslu k podpoře kulturní rozmanitosti, 
k demokratizaci přístupu ke kultuře a k evropské identitě a integraci,

G. vzhledem k tomu, že je nutné úzce vázat kulturu se vzděláváním a s odbornou přípravou 
s cílem posílit výrobní a kreativní možnosti kulturních průmyslových odvětví,

H. vzhledem k tomu, že zkušenost s Evropskými hlavními městy kultury konkrétně ilustruje 
přínos kultury pro hospodářský a společenský život města a pro rozvoj jeho obyvatel,

I. vzhledem k tomu, že považuje státní podpory a subvence pro kreativní odvětví za 
investice a nikoli za pouhý luxus,

J. vzhledem k tomu, že je nutné více podporovat malé a velmi malé podniky a také 
jednotlivé pracovníky, kteří výrazně napomáhají vytváření hodnot v hospodářství, jehož 
růst není nutně podmíněn existencí rozsáhlých organizací, jež mají sklon zaměřovat se na 
činnost přinášející největší zisk, tj. na kulturní distribuci (nakladatelství, distribuce, 
marketing), ale naopak rozšiřování méně komplexních struktur a posilování jejich sítí,

1. vyjadřuje zadostiučinění nad skutečností, že se Rada a Komise chystají uznat ústřední 
úlohu, kterou hraje kultura a tvořivost jakožto faktory důležité pro dosažení cílů 
Lisabonské strategie, které tudíž budou považovány za ústřední prvek evropského 
projektu;

2. vyzývá Radu a Komisi, aby vyjasnily, co tvoří evropskou vizi kultury, tvořivosti 
a inovace, a aby vypracovaly strukturovanou politiku rozvoje evropských kreativních 
průmyslových odvětví a začlenily ji do skutečné evropské strategie pro kulturu; 

3. vyzývá tudíž Komisi, aby zajistila získávání systematických statistických údajů v této 
oblasti, což Unii i členským státům umožní disponovat koherentními statistickými prvky, 
které bude možné srovnat a které jsou nutné pro vypracování adekvátních a cílených 
politik podpory kulturním a kreativním odvětvím;

4. domnívá se, že rozkvět kulturního průmyslu do značné míry závisí na možnostech 
usnadněné přeshraniční mobility, a v tomto ohledu opět vznáší své požadavky, jež 
vyjádřil ve svém výše zmíněném usnesení o sociálním postavení umělců;

5. kladně přijímá myšlenku vytvoření vnitřního trhu osob, výrobků a služeb pocházejících 
z kreativních odvětví a vybízí Komisi, aby mu předložila zelenou knihu na toto téma;

6. naléhavě žádá členské státy, aby posílily pravomoci týkající se kreativních odvětví, jež 
stanoví Smlouva, a aby takové posílení zvážily také pro oblast kultury; 

7. žádá také Komisi, aby neprodleně začala plně uplatňovat čl. 151 odst. 4 Smlouvy o ES, 
čímž se ve všech ostatních politikách Společenství zohlední oblast kultury a kulturní 
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odvětví;

8. vybízí Komisi, aby vytvořila pracovní skupinu pro kulturu a kreativní ekonomiku, která 
by důkladněji prozkoumala vztahy mezi kulturou, tvořivostí a inovací v rámci politik 
Společenství;

9. naléhavě žádá Komisi, aby přezkoumala zásadní otázku duševního vlastnictví s ohledem 
na kulturní a hospodářské aspekty a aby vyzvala všechny aktéry působící v tomto odvětví 
ke společnému nalezení řešení, jež by byla spravedlivá pro všechny, přičemž je zároveň 
třeba zachovat rovnováhu mezi možnostmi přístupu ke kulturním aktivitám a obsahům 
a duševním vlastnictvím; v tomto ohledu upozorňuje členské státy na skutečnost, že 
kriminalizace spotřebitelů za účelem boje proti počítačovému pirátství není vhodným 
řešením;

10. domnívá se, že přiměřené financování kulturního a kreativního průmyslu je 
nezbytné,a žádá Radu, Komisi a členské státy, aby přijaly příslušná opatření, přičemž 
doporučuje financování veřejným sektorem a spolufinancování veřejným a soukromým 
sektorem, a také zavedení regulačního a daňového rámce příznivého pro kulturní 
průmysl;

11. považuje za nezbytné, aby strukturální fondy přiznaly rozvoji kulturního a kreativního 
průmyslu zvláštní postavení, a opět Komisi žádá, aby vypracovala studii o dopadu
financování kulturních odvětví strukturálními fondy;

12. žádá Komisi, aby přezkoumala možnost vytvořit program podle vzoru programu MEDIA, 
který by byl přizpůsoben hudebnímu a nakladatelskému průmyslu,

13. vybízí členské státy, aby zvýšily částky podpor určených překladům, neboť rozpočty, jež 
jsou určeny na evropské kulturní programy, nejsou dostatečné pro dosažení 
ctižádostivých cílů, jež popisují;

14. domnívá se, že je nutné podpořit kulturní a kreativní průmyslová odvětví prostřednictvím 
zlepšení systémů kvalifikace, vzdělávání a odborné přípravy;

15. vyzývá členské státy a jejich místní samosprávy, aby vytvořily poradenské služby 
v oblasti řízení podniku, jakož i finanční a informační poradenství a vzdělávání pro malé 
podniky, podnikatele a řemeslné tvůrce z kulturních a kreativních odvětví hospodářství;

16. navrhuje, aby Rada a Komise přezkoumaly, zda by bylo vhodné vytvořit banku pro 
kreativní průmyslová odvětví;

17. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, vládám a parlamentům 
členských států a také organizaci UNESCO a Radě Evropy.
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VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Studie poradenské společnosti KEA nazvaná „ekonomika kultury v Evropě“, kterou si zadala
Komise a která byla zveřejněna v listopadu 2006, vyjevila významné údaje týkající se 
příspěvku kultury k hospodářskému růstu a jejího dopadu na zaměstnanost. 

Studie prokázala, že přínos odvětví kultury činil v roce 2003 přibližně 2,6 % HDP Evropské 
unie a že jeho vlastní růst byl vyšší než celkový hospodářský růst. V roce 2004 bylo navíc 
více než 5 milionů osob – tj. 3,1 % pracujících obyvatel EU – zaměstnáno v tomto odvětví. 

Kromě svého přímého přínosu k rozvoji hospodářství mají kulturní a kreativní průmyslová 
odvětví nepřímý dopad na evropské socio-ekonomické prostředí, neboť podporují inovaci 
i v dalších odvětvích hospodářství. 

Kreativní průmysl výrazně napomáhá rozvoji informačních a komunikačních technologií, 
hraje významnou úlohu na místní, regionální a městské úrovni a zdá se být zásadním pro 
zajištění udržitelného rozvoje. 

V průběhu posledních desetiletí se postupně zvyšovalo povědomí o hospodářském rozměru 
kultury a o její úloze při vytváření pracovních míst a při rozvoji venkova a měst. Výzva, jíž 
tento rozvíjející se kulturní průmysl čelí, je reagovat na vznik nových výrobků a služeb na 
globalizovaných trzích. 


