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PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS

dėl kultūros pramonės Lisabonos strategijoje

(XXXX(INI))

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į EB sutarties 151 straipsnį,

– atsižvelgdamas į 2005 m. spalio 20 d. Jungtinių Tautų švietimo, mokslo ir kultūros 
organizacijos (UNESCO) konvenciją dėl kultūrinės raiškos įvairovės apsaugos ir 
skatinimo,

– atsižvelgdamas į 2007 m. gegužės 24-25 d. Tarybos posėdžio „Švietimas, jaunimo reikalai 
ir kultūra“ išvadas bei į Tarybos dokumentą Nr. 9021/2007,

– atsižvelgdamas į Komisijos komunikatą apie Europos kultūros globalizuotame pasaulyje 
darbotvarkę (KOM(2007)0242) bei į  prie šio komunikato pateikiamą Komisijos tarnybų 
parengtą darbo dokumentą (SEC(2007)0570),

– atsižvelgdamas į 2003 m. rugsėjo 4 d. rezoliuciją dėl kultūros pramonės1,

– atsižvelgdamas į savo 2007 m. birželio 7 d. rezoliuciją dėl menininkų socialinio statuso2, 

– atsižvelgdama į Darbo tvarkos taisyklių 45 straipsnį,

– atsižvelgdamas į Kultūros ir švietimo komiteto pranešimą (A6-  /2007),

A. kadangi kultūra yra tiek viešoji vertybė bei individo ir visuomenės vystymosi pagrindas, 
tiek ir priemonė, prisidedanti prie ekonomikos augimo, užimtumo, socialinės sanglaudos 
bei vietos ir regioninio vystymosi, kaip tai rodo neseniai atlikti moksliniai tyrimai, tarp jų 
ir KEA atliktas tyrimas dėl kultūros ekonomikos,

B. kadangi kultūros pramonė yra ta pramonė, kuri dvasiniams darbams sukuria ekonominio 
pobūdžio pridėtinę vertę, kuri tuo pat metu kuria naujas vertybes individams ir 
visuomenei; tai yra tokia tradicinė pramonė, kaip kinas, muzika ir leidyba, taip pat 
žiniasklaida ir kūrybos sektoriaus pramonė (mada, dizainas), turizmas ir informacija,

C. kadangi, norint padėti kultūros ir kūrybos pramonei pilnai prisidėti prie Lisabonos 
strategijos tikslų įgyvendinimo, būtinas didesnis pripažinimas ir palaikymas,

D. kadangi kultūros pramonė sukuria ir išplatina labai įvairią produkciją, kuri informuoja,
moko ir linksmina piliečius, ir kurios atžvilgiu Europos Sąjunga turi atlikti reguliuotojo
vaidmenį,

  
1 OL C 75 E, 2004-03-25, p.247.
2 Šią dieną patvirtinti dokumentai, P6_TA(2007)0236.
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E. kadangi šiuolaikinėje informacinėje visuomenėje atsiranda naujos gamybos, sklaidos ir 
vartojimo formos, verčiančios kurti naujus kultūrinius produktus ir paslaugas, kurias 
būtina ginti nuo piratavimo, 

F. kadangi kultūros pramonė prisideda prie kultūros įvairovės skatinimo, kultūros 
prieinamumo demokratizacijos, Europos identiteto ir integracijos,

G. kadangi būtina tampriai susieti kultūrą ir švietimą, siekiant padidinti kultūros paslaugų 
gamybos ir kūrybos pajėgumus,

H.. kadangi „Europos kultūros sostinių“ pavyzdys konkrečiai parodo, kokį indėlį į ekonominį 
ir socialinį miesto gyvenimą bei gyventojų švietimą įneša kultūros sektorius, 

I. kadangi valstybės pagalba ir subsidijos kūrybiniam sektoriui yra investicija, o ne 
prabanga,

J. kadangi būtina labiau remti mažas ir mikro įmones bei individualiai dirbančius asmenis, 
masiškai prisidedančius prie gerovės kūrimo ekonomikoje, kurios augimas nėra būtinai 
susijęs su didelėmis organizacijomis, turinčiomis tendenciją koncentruotis ties 
pelningesne veikla, o būtent kultūrine distribucija (leidyba, distribucija, marketingas), bet 
kaip tik su mažiau kompleksiškų struktūrų sparčiu augimu bei jų tinklo skatinimu;

1. yra patenkintas tuo, kad Taryba ir Komisija pripažįsta pagrindinį kultūros ir kūrybingumo
vaidmenį siekiant Lisabonos strategijos tikslų, kurie bus laikomi Europos projekto 
pagrindu,

2. ragina Tarybą ir Komisiją aiškiau nustatyti Europos kultūros, kūrybingumo ir inovacijų 
viziją  bei parengti struktūrinę politiką, skirtą Europos kūrybos pramonei vystyti bei 
įtraukti ją į Europos kultūros strategiją,

3. todėl ragina Komisiją užtikrinti, kad būtų surinkti sisteminiai statistikos duomenys šioje 
srityje, kad Europos Sąjunga ir valstybės narės galėtų naudotis susisteminta palyginama 
statistine informacija, reikalinga kuriant tikslinę politiką, skirtą kultūros ir kūrybinio 
sektoriaus skatinimui,

4. mano, kad greitas kultūros pramonės augimas didele dalimi priklauso nuo nekliudomo 
tarpvalstybinio mobilumo galimybių, todėl dar kartą primena savo prašymus, 
suformuluotus pirmiau minėtoje rezoliucijoje dėl menininkų socialinio statuso,

5. palankiai vertina idėją sukurti vidaus rinką kūrybinio sektoriaus asmenims, produktams ir 
paslaugoms bei ragina Komisiją pateikti Parlamentui šios srities žaliąją knygą,

6. primygtinai prašo valstybių narių sustiprinti sutarties galias kūrybos srityje ir numatyti tą 
patį kultūrai, 

7. be to, ragina Komisiją skubiai pradėti besąlygiškai taikyti EB sutarties 151 straipsnio 4 
dalį, tam, kad kultūra ir kultūros sektorius būtų įtrauktas į visas kitas politikos sritis;
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8. ragina Komisiją pradėti kurti darbo grupes kultūros ir kūrybinės ekonomikos klausimams, 
siekiant giliau ištirti ryšį tarp kultūros, kūrybingumo ir inovacijų Bendrijos politikoje,

9. ragina Komisiją persvarstyti kritinį intelektinės nuosavybės klausimą iš kultūros ir 
ekonomikos požiūrio taško ir paraginti visus sektoriaus veikėjus kartu rasti visus 
tenkinančius sprendimus, leisiančius nustatyti pusiausvyrą tarp galimybės užsiimti 
kultūrine veikla, naudotis kultūros kūriniais ir intelektine nuosavybe; atkreipia valstybių 
narių dėmesį į tai, kad vartotojų baudimas kovoje su skaitmeniniu piratavimu nėra geras 
sprendimas;

10. mano, jog yra būtinas tinkamas kultūros ir kūrybinės pramonės finansavimas bei ragina 
Tarybą, Komisiją ir valstybes nares imtis reikiamų priemonių, skatinant įvairias viešojo ir 
viešojo – privataus sektoriaus finansavimo formas bei sukuriant kultūros pramonei 
palankią teisinę bei mokestinę bazę;

11. mano, jog struktūriniuose fonduose turi būti skiriamas ypatingas dėmesys kultūros ir 
kūrybinės pramonės vystymuisi bei dar karta primena savo prašymą Komisijai, pateikti 
tyrimą dėl struktūrinių fondų finansavimo poveikio kultūros sektoriui,

12. ragina Komisiją apsvarstyti galimybę įgyvendinti programą, panašią į muzikos ir leidybos 
sektoriui skirtą programą MEDIA,

13. ragina valstybes nares padidinti paramą vertimams, kadangi Europos kultūros
programoms skirtų asignavimų nepakanka jose numatytų ambicingų tikslų 
įgyvendinimui;

14. mano, jog būtina skatinti kultūros ir kūrybos pramonės sektorių, gerinant kvalifikacijų 
suteikimo, švietimo ir mokymo sistemas,

15. ragina valstybes nares ir jų vietos valdžios institucijas plėtoti konsultavimo paslaugas 
įmonės valdymo, finansų, informacijos ir mokymo klausimais, skirtas kultūros ir kūrybos 
sektoriaus mažoms įmonėms, verslininkams ir amatininkams,

16. siūlo Tarybai ir Komisijai apsvarstyti galimybę įsteigti kūrybos pramonės banką,

17. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai ir Komisijai, valstybių narių 
vyriausybėms ir parlamentams, taip pat UNESCO bei Europos Tarybai.
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AIŠKINAMOJI DALIS

Komisijos užsakytas KEA tyrimas, pavadintas „Kultūros ekonomika Europoje“, kuris buvo 
paskelbtas 2006 m. lapkričio mėnesį, aiškiai parodė, kaip kultūra prisideda prie ekonomikos 
augimo ir koks jos poveikis užimtumui. 

Tyrimas parodė, kad 2003 metais kultūros sektorius sudarė apie 2,6 proc. ES BVP ir jo 
augimas buvo didesnis, nei bendras ekonomikos augimas. Be to, 2004 metais daugiau, kaip 5 
milijonai asmenų, arba 3,1 proc. aktyvių ES gyventojų, dirbo šiame sektoriuje.  

Be savo tiesioginio dalyvavimo ekonomikoje, kultūros ir kūrybos sektorius daro netiesioginį 
poveikį Europos socialinei ekonominei aplinkai, skatindamas inovacijas kituose ekonomikos
sektoriuose. 

Kūrybos sektorius svariai prisideda prie informacinių ir komunikacijos technologijų 
vystymosi, atlikdamas svarbų vaidmenį vietos, regioniniame ir miesto lygmenyse, ir yra 
pagrindas, užtikrinant tvariąją plėtrą. 

Pastaraisiais dešimtmečiais dėmesys ekonominiam kultūros aspektui bei jos vaidmeniui 
kuriant darbo vietas bei kaimo ir miesto plėtrai vis didėjo. Šios augančios kultūros pramonės 
iššūkis yra reaguoti į naujus produktus ir paslaugas, atsirandančias globalizuotame pasaulyje. 
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