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NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o kultúrnom priemysle v rámci lisabonskej stratégie 

(XXXX(INI))

Európsky parlament,

– so zreteľom na článok 151 Zmluvy o ES,

– so zreteľom na Dohovor OSN pre vzdelávanie, vedu a kultúru (Unesco) o ochrane 
a podpore rôznorodosti kultúrneho vyjadrenia z 20. októbra 2005,

– so zreteľom na závery Rady pre vzdelávanie, mládež a kultúru z 13. a 14. novembra 2006 
a 24. a 25. mája 2007, ako aj na dokument Rady 9021/07,

– so zreteľom na oznámenie Komisie o európskej stratégii pre kultúru v globalizovanom 
svete (KOM(2007)0242) ako aj na pracovný dokument služieb Komisie pripojený 
k tomuto oznámeniu (SEK(2007)0570, 

– so zreteľom na uznesenie Parlamentu zo 4. septembra 2003 o kultúrnom priemysle1,

– so zreteľom na uznesenie Parlamentu zo 7. júna 2007 o sociálnom postavení umelcov2,

– so zreteľom na článok 45 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na správu Výboru pre kultúru a vzdelávanie (A6- /2007),

A. keďže kultúra je verejným majetkom a sama osebe cieľom pre rozvoj jedinca a 
spoločnosti ako aj nástrojom pre hospodársky rast, zamestnanosť a takisto pre sociálnu 
súdržnosť a pre regionálny a miestny rozvoj, ako to dokazujú aj súčasné vedecké štúdie, 
a to najmä štúdia agentúry KEA o ekonomike kultúry, 

B. keďže tradičné priemyslové odvetvia ako je kinematografia, hudobné a knižné 
nakladateľstvá, ale aj médiá a tvorivé priemyslové odvetvia (napr. móda alebo dizajn), 
cestovný ruch, umelecké odvetvia alebo poskytovatelia informácií, priraďujú k duševným 
dielam ekonomickú pridanú hodnotu, ktorá však zároveň vytvára nové hodnoty pre 
jednotlivca aj spoločnosť,  

C. keďže je však potrebné väčšie uznanie a väčšia podpora pri pomoci kultúrnemu 
a tvorivému priemyslu, aby mohol v plnej miere prispieť k cieľom lisabonskej stratégie,  

D. keďže kultúrny priemysel produkuje a šíri širokú škálu obsahov, ktoré informujú, 
vzdelávajú a zabávajú občanov a voči ktorým musí Európska únia plniť svoju úlohu 
regulátora, 

E. keďže v súčasnej informačnej spoločnosti sa objavujú nové formy výroby, distribúcie 

  
1 Ú. v. EÚ C 75 E z 25.3.2004, s. 247
2 Texty prijaté z tohto dňa, P6_TA(2007)0236.
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a spotreby, ktoré vytvárajú nové kultúrne výrobky a služby, ktoré je potrebné chrániť 
proti pirátstvu, 

F. keďže kultúrny priemysel prispieva k podpore kultúrnej rozmanitosti, demokratizácii 
prístupu ku kultúre, identite a k európskej integrácii,  

G. keďže je potrebné z dôvodu posilnenia kapacít výroby a vytvorenia kultúrneho odvetvia 
pevne spojiť kultúru so vzdelávaním a odbornou prípravou, 

H. keďže skúsenosti s „európskymi hlavnými mestami kultúry“ konkrétne znázorňujú prínos  
odvetvia kultúry pre hospodársky a sociálny život miest a pre rozvoj ich obyvateľov, 

I. keďže štátna pomoc a subvencie pre tvorivé odvetvie sa považujú za investície a nie za 
luxus; 

J. keďže je potrebné viac podporiť malé podniky a veľmi malé podniky ako aj 
individuálnych pracovníkov, ktorí významne prispievajú k vytváraniu statkov v 
hospodárstve, ktorého rast nemá nutne za následok existenciu rozsiahlych organizácií, 
ktoré majú tendenciu zameriavať sa na aktivity prinášajúce najväčší zisk, a síce na 
kultúrnu distribúciu (nakladateľstvá, distribúcia, marketing) ale naopak, rozširovanie 
menej komplexných štruktúr a stimulovanie ich sietí;   

1. vyjadruje spokojnosť s tým, že Rada a Komisia plánujú uznať ústrednú úlohu kultúry 
a tvorivosti za dôležité činitele na dosiahnutie cieľov lisabonskej stratégie, ktoré budú 
takto považované za hlavnú súčasť európskej integrácie; 

2. vyzýva Radu a Komisiu, aby objasnili, čo tvorí európsku víziu kultúry, tvorivosti a 
inovácie a aby vypracovali politiku štruktúrovanú pre rozvoj európskeho tvorivého 
priemyslu a aby ju zapracovali do skutočnej európskej stratégie pre kultúru;

3. vyzýva preto Komisiu, aby zabezpečila zbieranie systematických štatistických údajov v 
tejto oblasti, aby Únia a členské štáty mohli mať k dispozícii koherentné a porovnateľné 
štatistické prvky, ktoré sú nevyhnutné na vypracovanie politík primerane zameraných na 
podporu kultúrneho a tvorivého odvetvia;

4. domnieva sa, že rozmach kultúrneho priemyslu závisí vo veľkej miere od možností 
uľahčenia cezhraničnej mobility a v tomto ohľade opakuje svoju požiadavku 
formulovanú v uvedenom uznesení o sociálnom postavení umelcov;

5. víta myšlienku vytvorenia vnútorného trhu pre osoby, výrobky a služby pochádzajúce z 
tvorivého odvetvia a vyzýva Komisiu, aby mu predložila zelenú knihu o tejto oblasti;

6. naliehavo žiada členské štáty, aby posilnili právomoci zmluvy pokiaľ ide o tvorivosť 
a aby takéto posilnenie zvážili aj pre oblasť kultúry;

7. okrem toho žiada Komisiu, aby urýchlene začala v plnej miere uplatňovať článok 151 
ods. 4 Zmluvy o ES, aby kultúra a kultúrne odvetvie boli zohľadňované vo všetkých 
ostatných politikách Spoločenstva;
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8. vyzýva Komisiu, aby zriadila pracovnú skupinu pre kultúru a tvorivú ekonomiku, aby sa 
dôkladnejšie preskúmal vzťah medzi kultúrou, tvorivosťou a inováciou v rámci politík 
Spoločenstva;

9. naliehavo žiada Komisiu, aby preskúmala zásadnú otázku duševného vlastníctva 
z kultúrneho a ekonomického hľadiska a vyzýva všetky subjekty v tomto odvetví, aby 
spoločne hľadali riešenia vhodné pre všetkých, pričom je potrebné zachovať rovnováhu 
medzi možnosťami prístupu ku kultúrnym činnostiam a obsahom a duševným 
vlastníctvom; v tomto smere upriamuje pozornosť členských štátov na skutočnosť, že 
kriminalizácia spotrebiteľov v dôsledku boja proti digitálnemu pirátstvu nie je dobrým 
riešením; 

10. považuje za nevyhnutné primerané financovanie kultúrneho a tvorivého priemyslu a 
žiada Radu, Komisiu a členské štáty, aby podnikli potrebné opatrenia, pričom odporúča 
formy financovania verejným sektorom a spolufinancovania verejným a súkromným 
sektorom a takisto zavedenie regulačného a daňového rámca na podporu kultúrneho 
priemyslu; 

11. domnieva sa, že je potrebné, aby štrukturálne fondy priznali rozvoju kultúrneho a 
tvorivého priemyslu osobitné postavenie a opakovane žiada Komisiu, aby predložila 
štúdiu o vplyve financovania kultúrneho odvetvia štrukturálnymi fondmi;

12. žiada Komisiu, aby zvážila možnosť realizovať program podobný programu MEDIA, 
ktorý by bol prispôsobený hudobnému a nakladateľskému odvetviu; 

13. vyzýva členské štáty, aby zvýšili výšku pomoci určenej na preklady, pretože rozpočet pre 
európske kultúrne programy nepostačuje na to, aby sa mohli realizovať ambiciózne ciele, 
ktoré popisujú; 

14. domnieva sa, že je potrebné povzbudiť odvetvie kultúrneho a tvorivého priemyslu 
prostredníctvom zlepšenia systémov kvalifikácie, výučby a odbornej prípravy;

15. vyzýva členské štáty a ich miestne orgány, aby rozvíjali poradenské služby v oblasti 
riadenia podnikov, finančného poradenstva, informovania a odbornej prípravy pre malé 
podniky, podnikateľov a remeselníkov z kultúrneho a tvorivého odvetvia; 

16. navrhuje Rade a Komisii, aby preskúmali možnosť zriadenia banky pre tvorivé 
priemyslové odvetvia; 

17. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade a Komisii, vládam a 
parlamentom členských štátov, ako aj Unesco a Rade Európy. 
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DÔVODOVÁ SPRÁVA

Štúdia agentúry KEA s názvom „Ekonomika kultúry v Európe“, ktorú si objednala Komisia 
a ktorá bola zverejnená v novembri 2006, zdôraznila dôležité údaje týkajúce sa prínosu 
kultúry pre hospodársky rast a jej vplyv na zamestnanosť. 

Štúdia takisto poukázala nato, že v roku 2003 kultúrne odvetvie prispelo približne 2,6 % HDP 
EÚ a vykazovalo vyšší rasť ako hospodárstvo vo všeobecnosti. Okrem toho, v roku 2004 
pracovalo v tomto odvetví viac ako 5 miliónov osôb, čo je 3,1 % aktívneho obyvateľstva EÚ.  

Kultúrne a tvorivé odvetvie majú okrem svojho priameho príspevku pre hospodárstvo aj 
nepriamy vplyv na európske sociálno-hospodárske prostredie, pričom podporujú inováciu aj 
v ostatných odvetviach hospodárstva. 

Tvorivé odvetvie vo významnej miere prispieva k rozvoju informačných a komunikačných 
technológií a hrá dôležitú úlohu na miestnej, regionálnej a mestskej úrovni a je zásadným 
činiteľom pri zabezpečení trvalo udržateľného rozvoja. 

Za posledné desaťročia postupne dochádzalo k stále silnejšiemu uvedomeniu si 
hospodárskeho rozmeru kultúry a jej úlohy pri vytváraní pracovných miest ako aj pri rozvoji 
vidieka a miest. Výzvou, ktorej tento rozvíjajúci sa kultúrny priemysel čelí, je reagovať na 
vznik nových výrobkov a služieb na globalizovaných trhoch.   


