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PROPUNERE DE REZOLUŢIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

privind industriile culturale în contextul Strategiei de la Lisabona

(XXXX(INI))

Parlamentul European,

– având în vedere articolul 151 din Tratatul CE,

– având în vedere Convenţia Organizaţiei Naţiunilor Unite privind educaţia, ştiinţa şi 
cultura (UNESCO) referitoare la protejarea şi promovarea diversităţii expresiilor 
culturale, din 20 octombrie 2005,

– având în vedere concluziile din 13-14 noiembrie 2006 şi 24-25 mai 2007 ale Consiliului 
pentru educaţie, tineret şi cultură, precum şi documentul 9021/07 al Consiliului,

– având în vedere Comunicarea Comisiei privind o agendă europeană pentru cultură într-o 
lume în proces de globalizare [COM(2007)0242], precum şi documentul de lucru al 
serviciilor Comisiei care însoţeşte această comunicare [SEC(2007)0570],

– având în vedere rezoluţia sa din 4 septembrie 2003 privind industriile culturale1,

– având în vedere rezoluţia sa din 7 iunie 2007 privind statutul social al artiştilor2, 

– având în vedere articolul 45 din Regulamentul său de procedură,

– având în vedere raportul Comisiei pentru cultură şi educaţie (A6- /2007),

A. întrucât cultura reprezintă atât un bun public şi un scop în sine pentru dezvoltarea 
individului şi a societăţii, cât şi un instrument care contribuie la creşterea economică, la 
ocuparea forţei de muncă şi, de asemenea, la coeziunea socială, precum şi la dezvoltarea 
regională şi locală, aşa cum demonstrează studiile ştiinţifice recente, în special studiul 
KEA privind economia culturii;

B. întrucât industriile care adaugă operelor de artă o plus-valoare cu caracter economic care 
generează, în acelaşi timp, noi valori pentru indivizi şi societate şi industriile tradiţionale 
precum industria cinematografică, muzicală şi publicistică, alături de media şi industriile 
din sectorul de creaţie (modă, design), al turismului, artelor şi al informării sunt industrii 
culturale; 

C. întrucât, totuşi, sunt necesare o mai mare recunoaştere şi un sprijin mai susţinut pentru a 
ajuta industriile culturale şi creative să contribuie pe deplin la îndeplinirea obiectivelor 
Strategiei de la Lisabona;

D. întrucât industriile culturale produc şi difuzează o gamă largă de produse culturale menite 
să informeze, să educe şi să contribuie la divertismentul cetăţenilor şi în privinţa cărora 

  
1 JO C 75 E, 25.3.2004, p.247.
2 Texte Adoptate, P6_TA(2007)0236.
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Uniunea Europeană trebuie să-şi asume un rol de reglementare;

E. întrucât în cadrul societăţii contemporane a informaţiei apar noi forme de producţie, 
distribuţie şi consum, care dau naştere la noi produse şi servicii culturale care trebuie 
protejate împotriva pirateriei; 

F. întrucât industriile culturale contribuie la promovarea diversităţii culturale, la 
democratizarea accesului la cultură, la identitatea şi integrarea europeană;

G. întrucât este necesar să se realizeze o legătură strânsă între cultură, educaţie şi formare în 
vederea consolidării capacităţilor creative şi de producţie din sectorul cultural;

H.. întrucât experienţa „capitalelor europene ale culturii” ilustrează în mod concret aportul 
sectorului cultural la viaţa economică şi socială a oraşului şi la bunăstarea locuitorilor săi; 

I. întrucât ajutoarele de stat şi subvenţiile pentru sectorul creativ ar trebui considerate drept 
investiţii şi nu un lux;

J. întrucât este necesar să se acorde o susţinere mai mare întreprinderilor mici şi 
microîntreprinderilor, precum şi muncitorilor individuali care contribuie substanţial la 
generarea de valoare adăugată într-o economie a cărei creştere nu implică în mod necesar 
existenţa de organizaţii de mare anvergură care au tendinţa de a se centra pe cea mai 
rentabilă activitate, şi anume distribuţia bunurilor culturale (editare, distribuţie, 
comercializare), ci, din contră, proliferarea structurilor mai puţin complexe şi stimularea 
reţelelor lor,

1. salută faptul că atât Consiliul cât şi Comisia sunt gata să recunoască rolul central jucat de 
cultură şi creativitate ca factori importanţi pentru îndeplinirea obiectivelor Strategiei de la 
Lisabona, fiind, astfel, considerate elemente esenţiale ale proiectului european;

2. invită Consiliul şi Comisia să definească în mod clar în ce constă o viziune europeană a 
culturii, a creativităţii şi a inovaţiei, şi să elaboreze o politică structurată în vederea 
dezvoltării industriilor creative europene, pe care să o integreze în cadrul unei veritabile 
strategii europene în domeniul cultural; 

3. invită, prin urmare, Comisia să asigure colectarea datelor statistice sistematice în acest 
domeniu, pentru ca Uniunea şi statele membre să poată dispune de elemente statistice 
coerente şi comparabile, necesare pentru elaborarea politicilor orientate, adecvate 
promovării sectorului cultural şi creativ;

4. consideră că dezvoltarea industriilor culturale depinde într-o mare măsură de posibilităţile 
oferite de o mobilitate transfrontalieră fără obstacole şi îşi reafirmă, în această privinţă, 
cererile formulate în rezoluţia susmenţionată privind statutul social al artiştilor; 

5. salută ideea creării unei pieţe interne pentru persoanele, produsele şi serviciile din 
sectorul de creaţie şi invită Comisia să prezinte o carte verde pe acest subiect;

6. îndeamnă statele membre să consolideze competenţele din Tratat referitoare la sectorul de 
creaţie, precum şi în materie de cultură; 
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7. solicită, de asemenea, Comisiei să procedeze rapid la aplicarea în întregime a articolului 
151 alineatul (4) din Tratatul CE, pentru ca sectorul cultural şi cultura să fie luate în 
considerare în toate celelalte politici comunitare;

8. invită Comisia să iniţieze crearea unui grup de lucru pentru cultură şi economie creativă 
în vederea analizării mai amănunţite a relaţiei dintre cultură, creativitate şi inovaţie în 
contextul politicilor comunitare;

9. îndeamnă Comisia să reanalizeze din punct de vedere cultural şi economic chestiunea 
critică a proprietăţii intelectuale şi să îi invite pe toţi cei implicaţi în acest domeniu să 
găsească împreună soluţii echitabile, în vederea găsirii unui echilibru între posibilităţile 
de acces la activităţi şi informaţii culturale şi proprietatea intelectuală; atrage, în acest 
sens, atenţia statelor membre asupra faptului că incriminarea consumatorilor în vederea 
combaterii pirateriei digitale nu este soluţia corectă;

10. consideră că finanţarea adecvată a industriilor culturale şi creative este esenţială, şi 
solicită Consiliului, Comisiei şi statelor membre să ia măsurile necesare, recomandând 
forme de finanţare pentru sectorul public şi public-privat şi instituind un cadru fiscal şi de 
reglementare favorabil industriilor culturale; 

11. consideră că este necesar ca fondurile structurale să acorde o importanţă specifică 
dezvoltării industriilor culturale şi creative şi îşi reiterează solicitarea adresată Comisiei 
de a prezenta un studiu referitor la impactul finanţărilor din fondurile structurale în 
sectorul cultural;

12. solicită Comisiei să analizeze posibilitatea de a elabora un program similar programului 
MEDIA, adaptat sectorului muzical şi celui publicistic;

13. invită statele membre să mărească cuantumul ajutoarelor pentru sectorul traducerilor, 
având în vedere că bugetele alocate programelor culturale europene nu pot îndeplini 
obiectivele ambiţioase urmărite;

14. consideră că este necesar să se încurajeze sectorul industriilor culturale şi creative prin 
îmbunătăţirea sistemelor de calificare, învăţare şi formare;

15. invită statele membre şi autorităţile lor locale să dezvolte servicii de consultanţă în 
materie de gestiunea întreprinderii, consiliere financiară, informare şi formare pentru 
întreprinderile mici, antreprenorii şi meşteşugarii din sectorul cultural şi creativ;

16. sugerează Consiliului şi Comisiei să analizeze posibilitatea creării unei bănci a 
industriilor creative;

17. încredinţează Preşedintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluţie Consiliului, Comisiei, 
guvernelor şi parlamentelor statelor membre, precum şi UNESCO şi Consiliului Europei.
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EXPUNERE DE MOTIVE

L'étude de KEA intitulée " l'économie de la culture en Europe", commandée par la 
Commission et publiée en novembre 2006, a mis  en évidence des données importantes 
concernant la contribution de la culture à la croissance économique et son impact sur l'emploi.

Ainsi, l'étude a démontré qu'en 2003 le secteur culturel a contribué pour environ 2,6% du PIB 
de l'UE et a eu une croissance plus élevée que celle de l'économie en général. Par ailleurs, en 
2004, plus de 5 millions de personnes, soit 3,1% de la population active de l'UE, travaillaient 
dans ce secteur.  

En plus de sa contribution directe à l'économie, le secteur culturel et créatif a un impact 
indirect sur l'environnement socio-économique européen, en promouvant l'innovation dans 
d'autres secteurs de l'économie.

Le secteur créatif contribue de manière significative au développement des technologies de 
l'information et de communication, jouant un rôle important au niveau local, régional et 
urbain, et apparait essentiel pour assurer un développement durable.

Au cours des dernières décennies, une prise de conscience toujours plus grande de la 
dimension économique de la culture et de son rôle pour la création des emplois ainsi qu'au 
développement rural et urbain a peu à peu émergé. Le défi de cette industrie émergente de la 
culture est de répondre à l'apparition de nouveaux produits et services dans des marchés 
mondialisés.
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