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ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με τις πολιτιστικές βιομηχανίες στο πλαίσιο της στρατηγικής της Λισαβόνας 
(XXXX(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 151 της Συνθήκης ΕΚ,

– έχοντας υπόψη τη σύμβαση του Οργανισμού των Ηνωμένων Εθνών για την εκπαίδευση, 
την επιστήμη και τον πολιτισμό (Unesco), της 20ής Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την 
προστασία και την προαγωγή της πολυμορφίας των πολιτιστικών εκφράσεων,

– έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου «Παιδεία, Νεολαία και Πολιτισμός» 
της 13ης και 14ης Νοεμβρίου 2006 και της 24ης και 25ης Μαΐου 2007, καθώς και το 
έγγραφο 9021/07 του Συμβουλίου,

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με μια ευρωπαϊκή ατζέντα για τον 
πολιτισμό σ’ έναν κόσμο παγκοσμιοποίησης (COM(2007)0242), καθώς και το έγγραφο 
εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής που συνοδεύει την εν λόγω ανακοίνωση
(SEC(2007)0570),

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 4ης Σεπτεμβρίου 2003 σχετικά με τις πολιτιστικές 
βιομηχανίες1,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 7ης Ιουνίου 2007 σχετικά με το κοινωνικό καθεστώς 
των καλλιτεχνών2,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 45 του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας (A6-  /2007),

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο πολιτισμός είναι αφενός δημόσιο αγαθό και αυτοσκοπός για 
την πρόοδο του ατόμου και της κοινωνίας, αφετέρου μέσο που συνεισφέρει στην 
οικονομική ανάπτυξη, στην απασχόληση και στην κοινωνική συνοχή, καθώς επίσης και 
στην περιφερειακή και τοπική ανάπτυξη, όπως καταδεικνύουν πρόσφατες επιστημονικές 
μελέτες, ιδίως εκείνη που εκπόνησε το KEA σχετικά με την οικονομία του πολιτισμού,

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι πολιτιστικές βιομηχανίες είναι οι βιομηχανίες που προσφέρουν 
στα έργα της διανοίας προστιθέμενη αξία οικονομικού χαρακτήρα, η οποία δημιουργεί 
ταυτοχρόνως νέες αξίες, τόσο για τα άτομα όσο και για τις κοινωνίες, οι παραδοσιακές 
βιομηχανίες, όπως ο κινηματογράφος, η μουσική και οι εκδόσεις, καθώς και τα μέσα και 
οι βιομηχανίες του δημιουργικού τομέα (μόδα, σχέδιο), του τουρισμού, των τεχνών και 
της πληροφόρησης,

Γ. λαμβάνοντας, ωστόσο, υπόψη ότι είναι απαραίτητη η μεγαλύτερη αναγνώριση και 
  

1 ΕΕ C 75 E της 25.3.2004, σελ. 247.
2 Κείμενα που εγκρίθηκαν αυτή την ημερομηνία, P6_TA(2007)0236.
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στήριξη των πολιτιστικών και δημιουργικών βιομηχανιών προκειμένου να μπορέσουν να 
συνεισφέρουν με όλα τους τα μέσα στην επίτευξη των στόχων της στρατηγικής της 
Λισαβόνας,

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πολιτιστικές βιομηχανίες παράγουν και διανέμουν ένα ευρύ 
φάσμα περιεχόμενων που ενημερώνουν, μορφώνουν και ψυχαγωγούν τους πολίτες και επί 
των οποίων η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να ασκήσει τον ρυθμιστικό της ρόλο,

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι στους κόλπους της σύγχρονης κοινωνίας της πληροφορίας
αναδύονται νέες μορφές παραγωγής, διανομής και κατανάλωσης, οι οποίες δημιουργούν 
νέα πολιτιστικά προϊόντα και υπηρεσίες που χρήζουν προστασίας έναντι της πειρατείας, 

ΣΤ.λαμβάνοντας υπόψη τη συμβολή των πολιτιστικών βιομηχανιών στην προώθηση της 
πολιτιστικής ποικιλομορφίας, στον εκδημοκρατισμό της πρόσβασης στον πολιτισμό, στην 
ταυτότητα και στην ευρωπαϊκή ολοκλήρωση,

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι απαραίτητη η στενή διασύνδεση του πολιτισμού με την 
εκπαίδευση και την κατάρτιση, με σκοπό την ενίσχυση των ικανοτήτων παραγωγής και 
δημιουργίας του πολιτιστικού τομέα,

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι η εμπειρία των «ευρωπαϊκών πολιτιστικών πρωτευουσών»
καταδεικνύει με τρόπο απτό την προσφορά του πολιτιστικού τομέα στην οικονομική και 
κοινωνική ζωή της πόλης και στην πρόοδο των κατοίκων της, 

Θ. θεωρώντας τις χορηγούμενες στον δημιουργικό τομέα κρατικές ενισχύσεις και 
επιχορηγήσεις ως επενδύσεις και όχι ως πολυτέλεια,

Ι. λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι απαραίτητο να στηριχθούν περισσότερο οι μικρές 
επιχειρήσεις, οι μικροεπιχειρήσεις καθώς και οι μεμονωμένοι εργαζόμενοι που 
συμβάλλουν μαζικά στη δημιουργία πλούτου σε μια οικονομία η ανάπτυξη της οποίας δεν 
απαιτεί κατ’ ανάγκην την ύπαρξη μεγάλων οργανισμών που τείνουν να επικεντρώνονται 
στην πιο επικερδή δραστηριότητα, ήτοι στη διανομή των πολιτιστικών προϊόντων 
(έκδοση, διανομή, μάρκετινγκ) αλλά, αντιθέτως, απαιτεί τον πολλαπλασιασμό λιγότερο 
σύνθετων δομών και την ενίσχυση των δικτύων τους,

1. εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι το Συμβούλιο και η Επιτροπή 
ετοιμάζονται να αναγνωρίσουν τον κεντρικό ρόλο που διαδραματίζουν ο πολιτισμός και η 
δημιουργικότητα ως σημαντικοί παράγοντες για την επίτευξη των στόχων της 
στρατηγικής της Λισαβόνας, οι οποίοι θα θεωρηθούν, κατά τον τρόπο αυτόν, ως στοιχεία 
ζωτικής σημασίας για το εγχείρημα της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης·

2. καλεί το Συμβούλιο και την Επιτροπή να διευκρινίσουν το περιεχόμενο ενός ευρωπαϊκού
οράματος για τον πολιτισμό, τη δημιουργικότητα και την καινοτομία, να καταρτίσουν μια 
διαρθρωμένη πολιτική για την ανάπτυξη των ευρωπαϊκών δημιουργικών βιομηχανιών και 
να την εντάξουν στο πλαίσιο μιας πραγματικής ευρωπαϊκής στρατηγικής για τον 
πολιτισμό·

3. καλεί, για τον λόγο αυτόν, την Επιτροπή να διασφαλίσει τη συλλογή συστηματικών 
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στατιστικών δεδομένων στον τομέα αυτόν, προκειμένου η Ένωση και τα κράτη μέλη να 
δύνανται να έχουν στη διάθεσή τους συνεκτικά και συγκρίσιμα στατιστικά στοιχεία, 
απαραίτητα για τη χάραξη στοχοθετημένων πολιτικών κατάλληλων για την προώθηση 
του πολιτιστικού και δημιουργικού τομέα·

4. θεωρεί ότι η ανάπτυξη των πολιτιστικών βιομηχανιών εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τις 
δυνατότητες απρόσκοπτης διασυνοριακής κινητικότητας και επαναλαμβάνει σχετικώς τα 
αιτήματα που διατύπωσε στο προαναφερθέν ψήφισμά του σχετικά με το κοινωνικό 
καθεστώς των καλλιτεχνών·

5. χαιρετίζει την ιδέα της δημιουργίας μιας εσωτερικής αγοράς για τα πρόσωπα, τα προϊόντα 
και τις υπηρεσίες του δημιουργικού τομέα και καλεί την Επιτροπή να παρουσιάσει στο 
Κοινοβούλιο ένα πράσινο βιβλίο σχετικά με τον τομέα αυτόν·

6. ζητεί μετ’ επιτάσεως από τα κράτη μέλη να ενισχύσουν τις δικαιοδοσίες της Συνθήκης 
στον τομέα της δημιουργικότητας και να εξετάσουν το ενδεχόμενο να πράξουν το ίδιο και 
στον τομέα του πολιτισμού·

7. ζητεί, επιπλέον, από την Επιτροπή να προχωρήσει με γοργά βήματα στην πλήρη 
εφαρμογή του άρθρου 151, παράγραφος 4, της Συνθήκης ΕΚ, προκειμένου ο πολιτισμός 
και ο πολιτιστικός τομέας να λαμβάνονται υπόψη σε όλες τις άλλες κοινοτικές πολιτικές·

8. καλεί την Επιτροπή να προχωρήσει στη δημιουργία μιας ομάδας δράσης για τον 
πολιτισμό και τη δημιουργική οικονομία, προκειμένου να διερευνηθεί σε μεγαλύτερο 
βαθμό η σχέση μεταξύ του πολιτισμού, της δημιουργικότητας και της καινοτομίας στο 
πλαίσιο των κοινοτικών πολιτικών·

9. παρακινεί την Επιτροπή να επανεξετάσει το κρίσιμο ζήτημα της πνευματικής ιδιοκτησίας 
από πολιτιστική και οικονομική άποψη και να καλέσει όλους τους φορείς του τομέα να 
εξεύρουν από κοινού δίκαιες λύσεις για όλους, με σκοπό την επίτευξη μιας ισορροπίας 
μεταξύ των δυνατοτήτων πρόσβασης στις πολιτιστικές δραστηριότητες και στα 
περιεχόμενα και της πνευματικής ιδιοκτησίας· εφιστά εν προκειμένω την προσοχή των 
κρατών μελών στο γεγονός ότι η δίωξη των καταναλωτών δεν είναι η ορθή λύση για την 
καταπολέμηση της ψηφιακής πειρατείας·

10. θεωρεί απαραίτητη την επαρκή χρηματοδότηση των πολιτιστικών και δημιουργικών 
βιομηχανιών και ζητεί από το Συμβούλιο, την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να λάβουν τα 
απαιτούμενα μέτρα, συνιστώντας μορφές χρηματοδότησης μέσω του δημόσιου τομέα και 
μέσω συμπράξεων δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, και θεσπίζοντας ένα ρυθμιστικό και 
φορολογικό πλαίσιο ευνοϊκό προς τις πολιτιστικές βιομηχανίες·

11. θεωρεί πως τα διαρθρωτικά ταμεία πρέπει να δώσουν ιδιαίτερη έμφαση στην ανάπτυξη 
των πολιτιστικών και δημιουργικών βιομηχανιών, και επαναλαμβάνει το αίτημά του προς 
την Επιτροπή να εκπονήσει μελέτη σχετικά με τον αντίκτυπο της χορηγούμενης από τα 
διαρθρωτικά ταμεία χρηματοδότησης στον πολιτιστικό τομέα·
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12. ζητεί από την Επιτροπή να εξετάσει τη δυνατότητα δημιουργίας ενός προγράμματος 
παρόμοιου με το πρόγραμμα MEDIA, προσαρμοσμένου στον τομέα της μουσικής και των 
εκδόσεων·

13. καλεί τα κράτη μέλη να αυξήσουν το ποσό των ενισχύσεων για τη μετάφραση, διότι τα 
κονδύλια που διατίθενται στα ευρωπαϊκά πολιτιστικά προγράμματα δεν είναι σε θέση να 
επιτύχουν τους φιλόδοξους στόχους που περιγράφουν·

14. εκτιμά ότι είναι απαραίτητο να δοθεί ώθηση στον τομέα των πολιτιστικών και 
δημιουργικών βιομηχανιών μέσω της βελτίωσης των συστημάτων κατάρτισης, μάθησης 
και επιμόρφωσης·

15. καλεί τα κράτη μέλη και τις τοπικές αυτοδιοικήσεις τους να αναπτύξουν υπηρεσίες 
παροχής συμβουλών διοίκησης επιχειρήσεων, οικονομικών συμβουλών, πληροφοριών και 
κατάρτισης, απευθυνόμενες στις μικρές επιχειρήσεις, στους επιχειρηματίες και στους 
βιοτέχνες του πολιτιστικού και δημιουργικού τομέα·

16. προτείνει στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή να εξετάσουν τη δυνατότητα δημιουργίας 
μιας τράπεζας των πολιτιστικών βιομηχανιών·

17. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην 
Επιτροπή, στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών, καθώς και στην 
Unesco και στο Συμβούλιο της Ευρώπης.
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η μελέτη του KEA με τίτλο «L'économie de la culture en Europe» (Η οικονομία του 
πολιτισμού στην Ευρώπη), η οποία εκπονήθηκε για λογαριασμό της Επιτροπής και 
δημοσιεύθηκε τον Νοέμβριο του 2006, παρουσίασε σημαντικά στοιχεία όσον αφορά τη 
συμβολή του πολιτισμού στην οικονομική ανάπτυξη και τον αντίκτυπό του στην 
απασχόληση. 

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τη μελέτη, το 2003 ο πολιτιστικός τομέας παρήγαγε περίπου το 
2,6% του ΑΕγχΠ της ΕΕ, καταγράφοντας ρυθμό ανάπτυξης υψηλότερο από εκείνο της 
οικονομίας συνολικά. Εξάλλου, το 2004, περισσότερα από 5 εκατομμύρια άτομα, ήτοι το 
3,1% του ενεργού πληθυσμού της ΕΕ, εργάζονταν στον εν λόγω τομέα.

Πέρα από την άμεση συνεισφορά του στην οικονομία, ο πολιτιστικός και δημιουργικός 
τομέας επηρεάζει εμμέσως το ευρωπαϊκό κοινωνικοοικονομικό περιβάλλον, προάγοντας την 
καινοτομία σε άλλους τομείς της οικονομίας. 

Ο δημιουργικός τομέας συνεισφέρει σημαντικά στην ανάπτυξη των τεχνολογιών 
πληροφοριών και επικοινωνιών, διαδραματίζοντας σημαντικό ρόλο σε τοπικό, περιφερειακό 
και αστικό επίπεδο, και φαίνεται να είναι απαραίτητος για τη διασφάλιση της αειφόρου 
ανάπτυξης. 

Κατά τη διάρκεια των τελευταίων δεκαετιών, έχει αρχίσει σιγά-σιγά να γίνεται ολοένα και 
περισσότερο αντιληπτή η οικονομική διάσταση του πολιτισμού και ο ρόλος του για τη 
δημιουργία θέσεων εργασίας, καθώς και για την ανάπτυξη της υπαίθρου και των αστικών 
κέντρων. Η πρόκληση για αυτή την αναδυόμενη βιομηχανία του πολιτισμού είναι η 
αντιμετώπιση της εμφάνισης νέων προϊόντων και υπηρεσιών στις παγκοσμιοποιημένες 
αγορές. 


