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PREDLOG RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o kulturni industriji v okviru lizbonske strategije
(XXXX(INI))

Evropski parlament,

– ob upoštevanju člena 151 Pogodbe o ES,

– ob upoštevanju konvencije Organizacije združenih narodov za prosveto, znanost in 
kulturo (Unesco) o zaščiti in spodbujanju raznolikosti kultur, sprejete 20. oktobra 2005,

– ob upoštevanju sklepov, ki jih je 13. in 14. novembra 2006 ter 24. in 25. maja 2007 sprejel 
svet ministrov za šolstvo, mladino in kulturo, ter dokumenta Sveta št. 9021/07,

– ob upoštevanju sporočila Komisije o evropski agendi za kulturo v svetu globalizacije 
(KOM(2007)0242) in delovnega dokumenta služb Komisije, ki je priložen temu sporočilu 
(SEC(2007)0570),

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 4. septembra 2003 o kulturni industriji1,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 7. junija 2007 o socialnem statusu umetnikov2, 

– ob upoštevanju člena 45 svojega poslovnika,

– ob upoštevanju poročila Odbora za kulturo in izobraževanje (A6-0000/2007),

A. ker je kultura tako javna dobrina in sama po sebi namen za razvoj posameznika in družbe 
kot sredstvo za zagotavljanje gospodarske rasti, zaposlovanja ter socialne kohezije ter 
regionalnega in lokalnega razvoja, kot je razvidno iz nedavnih znanstvenih študij, zlasti 
študije o gospodarstvu v sektorju kulture, ki jo je izvedlo svetovalno podjetje KEA, 

B. ker je kulturna industrija tista, ki intelektualnim izdelkom doda gospodarsko vrednost in s 
tem ustvarja nove vrednote za posameznike in družbo, tradicionalne veje industrije, kot 
so film, glasba in založništvo, mediji in kreativna industrija (moda, oblikovanje), turizem, 
umetnost in informiranje,

C. ker pa je treba kulturno in kreativno industrijo bolj priznavati in podpirati, da bodo lahko 
v celoti spodbujale doseganje ciljev lizbonske strategije,

D. ker kulturna industrija proizvaja in državljanom ponuja široko paleto informativnih, 
izobraževalnih in razvedrilnih vsebin, pri čemer mora imeti Evropska unija vlogo 
regulativnega telesa,

E. ker v sodobni informacijski družbi nastajajo nove oblike proizvajanja, distribucije in 
potrošnje, ki ustvarjajo nove kulturne dobrine in storitve, ki jih je treba zaščititi pred 
piratstvom, 

  
1 UL C 75 E, 25.3.2004, str. 247.
2 Besedila, sprejeta tega dne, P6_TA(2007)0236.
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F. ker kulturna industrija prispeva k spodbujanju kulturne raznolikosti in demokratizaciji 
dostopa do kulture ter evropske identitete in povezovanja,

G. ker je treba kulturo tesno povezati z izobraževanjem in usposabljanjem, saj bo imela tako 
kulturna industrija večjo produkcijsko in ustvarjalno zmogljivost,

H. ker je izkušnja „evropskih prestolnic“ dokaz, kako lahko kulturni sektor prispeva h 
gospodarskem in družbenem življenju mest ter k razvoju njihovih prebivalcev, 

I. ker so državna pomoč in subvencije v kreativnem sektorju naložbe, ne pa prestiž,

J. ker je treba bolj podpirati mala in mikro podjetja ter samozaposlene osebe, ki v veliki 
meri prispevajo k ustvarjanju bogastva v gospodarstvu, katerega rast ni nujno pogojena z 
obstojem velikih organizacij, ki se osredotočajo predvsem na najbolj dobičkonosne 
dejavnosti, namreč distribucijo kulturnih izdelkov (založništvo, distribucija, trženje), zato 
poziva k nastajanju manj zapletenih struktur in stimuliranju njihovih mrež;

1. izraža zadovoljstvo nad pripravljenostjo Sveta in Komisije, da priznata temeljno vlogo 
kulture in kreativnosti kot pri uresničevanju ciljev lizbonske strategije, ki bodo tako v 
središču evropskega projekta;

2. poziva Svet in Komisijo, naj pojasnita, kako EU opredeljuje kulturo, kreativnost in 
inovativnost, ter naj oblikujeta strukturirano politiko za razvoj evropske kreativne 
industrije in jo vključita v pravo evropsko strategijo za kulturo; 

3. zato Komisijo poziva, naj poskrbi za zbiranje urejenih statističnih podatkov na tem 
področju, da bodo lahko EU in njene države članice na podlagi usklajene in primerljive 
statistike oblikovale ustrezno usmerjeno politiko za spodbujanje kulturnega in 
kreativnega sektorja;

4. meni, da je razvoj kulturne industrije v veliki meri odvisen od možnosti za neovirano 
čezmejno mobilnost in pri tem poudarja svoje zahteve v zvezi s tem v resoluciji o 
socialnem statusu umetnikov;

5. pozdravlja zamisel o vzpostavitvi notranjega trga za osebe, dobrine in storitve na 
področju kreativnosti in poziva Komisijo, naj mu predloži zeleno knjigo na to temo;

6. poziva države članice, naj okrepijo pristojnosti pogodbe na področju kreativnosti in naj 
storijo enako na področju kulture; 

7. poziva Komisijo, naj nemudoma začne v celoti izvajati člen 151(4) Pogodbe o ES, da se 
zagotovi upoštevanje kulturnega sektorja na vseh drugih področju politike Skupnosti;

8. poziva Komisijo, naj začne oblikovati projektno skupino za kulturo in gospodarstvo, ki 
bo podrobno preučila povezavo med kulturo, kreativnostjo in inovativnostjo v sklopu 
politike Skupnosti;

9. poziva Komisijo, naj z gospodarskega vidika ponovno preuči sporno vprašanje 
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intelektualne lastnine in naj k sodelovanju povabi vse udeležence v sektorju, da bi skupaj 
našli pravično rešitev za vse, pri tem pa je treba doseči ravnotežje med možnostmi za 
dostop do dejavnosti in kulturnih vsebin ter intelektualno lastnino; v tem oziru opozarja 
države članice, da kazensko preganjanje potrošnikov v boju proti digitalnemu piratstvu ni 
prava rešitev;

10. meni, da je potrebno ustrezno financiranje kulturne in kreativne industrije, ter poziva 
Svet, Komisijo in države članice, naj sprejmejo ustrezne ukrepe, pri čemer naj se 
osredotočijo na oblike financiranja iz javnega in javno-zasebnega sektorja ter vzpostavijo 
za kulturno industrijo ugoden regulativni in davčni okvir;

11. meni, da je treba v strukturnih skladih posebno pozornost nameniti razvoju kulturne in 
kreativne industrije, ter ponovno poziva Komisijo, naj pripravi študijo o vplivih 
financiranja iz strukturnih skladov na kulturni sektor;

12. poziva Komisijo, naj preuči možnost za vzpostavitev programa po vzoru programa 
MEDIA, ki bo prilagojen glasbeni in založniški industriji ;

13. poziva države članice, naj povečajo pomoč za prevajanje, saj evropski kulturni program 
nimajo zadosti sredstev, da bi lahko uresničili ambiciozne cilje, ki jih opredeljujejo;

14. meni, da je treba kulturno in kreativno industrijo spodbujati z izboljšanjem sistemov 
pridobivanja kvalifikacij, izobraževanja in usposabljanja;

15. poziva države članice in njihove lokalne skupnosti, naj uvedejo svetovalne storitve na 
področju upravljanja podjetij, finančnega svetovanja, obveščanja in usposabljanja za mala 
podjetja, podjetnike in obrtnike v kulturnem in kreativnem sektorju;

16. predlaga Svetu in Komisiji, naj preuči ustreznost ustanovitve baze kreativne industrije;

17. naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu, Komisiji, vladam in 
parlamentom držav članic ter Unescu in Svetu Evrope.
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Študija podjetja KEA o gospodarstvu v sektorju kulture v Evropi, ki jo je naročila Komisija, 
objavljena pa je bila novembra 2006, je razkrila pomembne podatke o tem, kako kultura 
spodbuja gospodarsko rast in zaposlovanje. 

Študija je pokazala, da je kulturna industrija v letu 2003 prispevala k rasti v višini približno 
2,6 % BDP Evropske unije in je bolj uspešna kot gospodarstvo na sploh. V letu 2004 je ta 
sektor zaposloval 5 milijonov ljudi, kar je 3,1 % delovno aktivnega prebivalstva EU.  

Kulturna in kreativna industrija poleg neposrednega spodbujanja gospodarske rasti posredno 
vplivata tudi na evropsko socialno-ekonomsko okolje, saj spodbujata inovativnost v drugih 
vejah gospodarstva. 

Kreativna industrija pomembno prispeva tudi k razvoju informacijsko-komunikacijske 
tehnologije in ima pomembno vlogo na lokalni, regionalni in urbani ravni ter je bistvena za 
doseganje trajnostnega razvoja. 

V zadnjih dvajsetih letih se je postopoma razvijala zavest o pomembni gospodarski 
razsežnosti kulture ter njenega pomena za ustvarjanje delovnih mest razvoj podeželja in mest. 
Izziv razvijajoče se kulturne industrije je, kako se ustrezno odzvati se na nastajanje novih 
dobrin in storitev na svetovnih trgih. 


