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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION

om kulturindustrin inom ramen för Lissabonstrategin

(2007/…(INI))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution,

– med beaktande av artikel 151 i EG-fördraget,

– med beaktande av konventionen från FN:s organisation för utbildning, vetenskap och 
kultur (Unesco) om främjande av och skydd för mångfalden av kulturella uttryck av 
den 20 oktober 2005,

– med beaktande av rådets (utbildning, ungdom och kultur) slutsatser av den 13 och 
14 november 2006 och den 24 och 25 maj 2007 samt rådsdokument nr 9021/07,

– med beaktande av kommissionens meddelande om en europeisk agenda för en kultur i en 
alltmer globaliserad värld (KOM(2007)0242) samt det bifogade dokumentet från 
kommissionens avdelningar (SEK(2007)0570),

– med beaktande av sin resolution av den 4 september 2003 om kulturindustrin1,

– med beaktande av sin resolution av den 7 juni 2007 om konstnärers sociala ställning2, 

– med beaktande av artikel 45 i arbetsordningen,

– med beaktande av betänkandet från utskottet för kultur och utbildning (A6-…/2007), och 
av följande skäl:

A. Kultur är inte bara en offentlig tillgång och ett mål i sig för individens och samhällets 
utveckling, utan även ett verktyg som bidrar till ekonomisk tillväxt, sysselsättning, social 
sammanhållning samt regional och lokal utveckling, vilket framgår av aktuella 
vetenskapliga studier, bland annat KEA:s undersökning av kulturekonomin.

B. Kulturindustrin bidrar till att ge det kreativa skapandet ett ekonomiskt mervärde samtidigt 
som den ger både individen och samhället nya värden. Till kulturindustrin räknas av 
tradition film, musik och förlagsverksamhet samt medier, den kreativa sektorns industrier 
(mode och design), turism, konstnärlig verksamhet och information. 

C. Det krävs emellertid mer stöd till den kulturella och kreativa sektorn om den ska kunna 
bidra fullt ut till att målen i Lissabonstrategin förverkligas.

D. Kulturindustrin producerar och sprider innehåll av många olika slag som informerar, 
utbildar och underhåller medborgarna. Europeiska unionen bör i detta sammanhang ha 
inflytande genom att utöva sin lagstiftande funktion. 

  
1 EUT C 76 E, 25.3.2004, s. 247.
2 Antagna texter, 7.7.2007, P6_TA(2007)0236.
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E. I dagens informationssamhälle uppstår nya former av produktion, distribution och 
konsumtion som genererar nya kulturella varor och tjänster vilka bör skyddas mot 
piratkopiering. 

F. Kulturindustrin bidrar till att främja kulturell mångfald samt ger fler människor tillgång 
till det europeiska kulturlivet och möjlighet att skaffa sig en europeisk identitet och 
integreras i samhället.

G. Det är viktigt att det finns ett nära samband mellan kultur och utbildning för att stärka 
kultursektorns produktionskapacitet och kreativa potential.

H. Erfarenheterna från projektet ”europeiska kulturhuvudstäder” visar konkret att 
kultursektorn bidrar till en stads ekonomiska och sociala liv samt till invånarnas 
personliga utveckling. 

I. Statligt stöd och statliga subventioner till den kreativa sektorn bör betraktas som en
investering, inte en lyx.

J. Det är viktigt att i högre grad stödja de små företag och mikroföretag samt enskilda 
arbetstagare som i stor utsträckning bidrar till att skapa välstånd i ekonomin. Villkoret för 
tillväxt är inte nödvändigtvis stora organisationer som tenderar att koncentrera sig på den 
verksamhet som är mest lönsam, dvs. kulturdistribution (utgivning, distribution och 
marknadsföring). Man bör i stället gynna uppkomsten av fler mindre komplicerade 
organisationer och främja deras nätverk. 

1. Europaparlamentet välkomnar att rådet och kommissionen är beredda att erkänna att 
kulturen och den kreativa verksamheten är viktiga faktorer för ett förverkligande av 
Lissabonstrategins mål och att de sålunda har sin plats i hjärtat av det europeiska 
projektet.

2. Europaparlamentet uppmanar rådet och kommissionen att förtydliga vad en europeisk 
vision om kultur, kreativitet och innovation innebär och att utforma en strukturerad politik 
för den europeiska kreativa industrins utveckling som bör utgöra en del av en verklig 
europeisk kulturstrategi.

3. Europaparlamentet uppmanar således kommissionen att ombesörja regelbunden insamling 
av statistik på detta område, så att unionen och medlemsstaterna kan förfoga över det 
enhetliga och jämförbara statistiska underlag som krävs för att de ska kunna utarbeta 
adekvata och riktade åtgärder i syfte att främja den kulturella och kreativa sektorn.

4. Europaparlamentet anser att kulturindustrins expansion i stor utsträckning förutsätter att 
det finns möjlighet till gränsöverskridande rörlighet utan hinder och upprepar i detta 
sammanhang sin begäran i ovannämnda resolution om konstnärers sociala ställning.
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5. Europaparlamentet välkomnar idén om att skapa en inre marknad för personer, varor och 
tjänster inom den kreativa sektorn och uppmanar kommissionen att lägga fram en 
grönbok om detta.

6. Europaparlamentet uppmanar med eftertryck medlemsstaterna att utöka fördragets 
befogenheter när det gäller kreativ verksamhet och att överväga att göra detsamma 
avseende kultursektorn. 

7. Europaparlamentet uppmanar dessutom kommissionen att snabbt se till att artikel 151.4 i 
EG-fördraget tillämpas fullt ut, så att kulturen och kultursektorn beaktas i all övrig 
gemenskapspolitik.

8. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att inrätta en arbetsgrupp för kultur och 
kreativ ekonomi som framför allt ska undersöka sambandet mellan kultur, kreativitet och 
innovation inom gemenskapspolitiken.

9. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att på nytt se över den mycket viktiga frågan 
om immateriella rättigheter utifrån ett kulturellt och ekonomiskt perspektiv och att 
uppmana alla aktörer inom sektorn att tillsammans försöka finna lösningar som är rättvisa 
för alla genom att ta hänsyn till balansen mellan å ena sidan möjligheten att få tillgång till 
kulturella verksamheter och kulturellt innehåll och å andra sidan de immateriella 
rättigheterna. Parlamentet uppmärksammar i detta sammanhang medlemsstaterna på att 
en kriminalisering av konsumenterna för att bekämpa piratkopiering på nätet inte är den 
rätta lösningen.

10. Europaparlamentet betonar att den kulturella och kreativa industrin måste finansieras på 
lämpligt sätt och uppmanar rådet, kommissionen och medlemsstaterna att vidta de 
åtgärder som krävs genom att rekommendera offentliga eller offentlig-privata 
finansieringsformer samt genom att utarbeta föreskrifter och skatteregler som är 
gynnsamma för kulturindustrin. 

11. Europaparlamentet anser att det är viktigt att den kulturella och kreativa industrins 
utveckling ges särskild uppmärksamhet inom ramen för strukturfonderna och upprepar 
sin begäran att kommissionen ska lägga fram en undersökning om strukturfondsbidragens 
effekter för kultursektorn. 

12. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att överväga möjligheten att upprätta ett 
program i likhet med Mediaprogrammet, som är anpassat till musik- och 
förlagsbranschen.

13. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att höja stödbeloppen till översättning, 
eftersom den budget som avsatts för de europeiska kulturprogrammen inte räcker till för 
att genomföra de ambitiösa mål som beskrivs i dessa program.

14. Europaparlamentet anser att man måste främja den kulturella och kreativa sektorn genom 
att förbättra utbildningssystemen.
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15. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna och deras lokala myndigheter att utveckla 
konsulttjänster avseende företagsförvaltning, finansiell rådgivning, information och 
utbildning för små företag, företagare och hantverkare inom den kulturella och kreativa 
sektorn. 

16. Europaparlamentet föreslår att rådet och kommissionen undersöker möjligheten att inrätta 
en bank för den kreativa industrin.

17. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, 
kommissionen, medlemsstaternas regeringar och parlament samt till Unesco och 
Europarådet.
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MOTIVERING

I undersökningen The Economy of Culture in Europe, genomförd av KEA för kommissionens 
räkning i november 2006, redovisas viktiga uppgifter om kultursektorns bidrag till ekonomisk 
tillväxt och dess betydelse för sysselsättningen. 

Av undersökningen framgår det bland annat att kultursektorn bidrog med ungefär 2,6 procent 
av EU:s BNP år 2003, och att tillväxten inom denna sektor var högre än för ekonomin som 
helhet. Dessutom arbetade under 2004 mer än fem miljoner människor inom denna sektor, 
vilket motsvarar 3,1 procent av EU:s yrkesverksamma befolkning. 

Förutom sitt direkta bidrag till ekonomin har kultursektorn och den kreativa sektorn en 
indirekt inverkan på den europeiska socioekonomiska miljön genom att den främjar 
innovation inom andra ekonomiska sektorer. 

Den kreativa sektorn bidrar väsentligt till utvecklingen inom informations- och 
kommunikationstekniken. Den har stor betydelse på lokal och regional nivå samt i städerna 
och framstår som nödvändig för att säkerställa hållbar utveckling. 

Under de senaste decennierna har det gradvis vuxit fram en allt större insikt om kultursektorns 
ekonomiska roll och dess betydelse för sysselsättningen samt för utvecklingen på landsbygden 
och i städerna. En utmaning för denna framväxande kulturindustri är hur den ska möta 
uppkomsten av nya produkter och tjänster på de globaliserade marknaderna.


