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JAVASLATOK 

A Kulturális és Oktatási Bizottság felhívja a Gazdasági és Monetáris Bizottságot mint 

illetékes bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele a következő 

javaslatokat: 

1. elismeri a kulturális és kreatív ágazatban működő mikrovállalkozások és kkv-k egyre 

növekvő jelentőségét a beruházások, a növekedés, az innováció és a foglalkoztatás 

tekintetében, valamint kulcsfontosságú szerepüket a kulturális és nyelvi sokszínűség 

megőrzésében és előmozdításában; 

2. kiemeli, hogy a Bizottság kulturális és kreatív ágazatok finanszírozáshoz való 

hozzáféréséről szóló felmérésének 2013 októberi közzététele rámutatott arra, hogy a 

kulturális és kreatív ágazatokban tevékenykedő vállalkozások számára mekkora 

nehézséget jelent a hitelhez való hozzájutás, valamint rámutatott egy körülbelül 8 és 13,3 

milliárd euró közötti finanszírozási hiányra is; 

3. kiemeli, hogy az Eurostat számadatai szerint 2014-ben az uniós munkaerő 2,9%-át, vagyis 

6,3 millió főt foglalkoztattak a kulturális és kreatív ágazatban, ami hasonló a banki és 

biztosítási ágazatban foglalkoztatott munkaerő arányához; hangsúlyozza továbbá, hogy a 

kulturális és kreatív ágazatok az európai gazdaság közel 4,5%-át teszik ki, ami közel 1,4 

millió olyan kis- és középvállalkozást jelent, melyek kreatív tartalmat hoznak létre és 

terjesztenek egész Európában, valamint hogy a foglalkoztatás a kulturális és kreatív 

ágazatban 2008 óta folyamatosan nőtt, és ez az európai gazdaság egyik leggyorsabban 

növekvő ágazata, amely az uniós GDP mintegy 4,2%-át adja; 

4. elismeri, hogy a kultúra és az innováció kulcsfontosságú tényezők, melyek elősegítik, 

hogy a régiók odavonzzák a beruházást; felhívja a figyelmet arra, hogy a kulturális és 

kreatív ágazatban nem valószínű a munkahelyek kihelyezése, mivel olyan specifikus 

kulturális és történelmi ismeretek szükségesek hozzá, amelyek hozzájárulnak számos 

hagyományos művészet és foglalkozás megőrzéséhez is; kiemeli azon kkv-k 

támogatásának jelentőségét, melyek kisebbségi vagy kevésbé használt nyelveken 

működnek, védve és előmozdítva Európa valódi kulturális és nyelvi sokszínűségét, 

valamint hangsúlyozza a kultúra védelmével és az örökséggel foglalkozó, fiatalok által 

indított vállalkozási projektek támogatásának fontosságát; 

5. hangsúlyozza, hogy a kulturális és kreatív iparágak további támogatása és az azokba 

irányuló beruházások hozzájárulnak új munkahelyek teremtéséhez és a fiatalok 

munkanélküliségének felszámolásához, mivel számos fiatal folytat tanulmányokat e téren; 

megállapítja, hogy egy közelmúltbeli tanulmány szerint a kulturális és kreatív ágazatok 

több 15–29 évest foglalkoztatnak, mint bármely más gazdasági ágazat (a kulturális és 

kreatív ágazatban összesen foglalkoztatottak 19,1%-a, míg a gazdaság egyéb ágazataiban 

18,6 %)1; arra ösztönzi a tagállamokat, hogy az interdiszciplináris megközelítés 

előmozdítása érdekében fokozzák a kulturális és kreatív kompetenciák fejlesztését, 

valamint hozzanak létre a vállalkozói készségek fejlesztését célzó hálózatokat az oktatási 

és képzési rendszerek, a kreatív vállalatok, valamint a kulturális és művészeti intézmények 

                                                 
1 Cultural times - the first global map of cultural and creative industries (A kulturális és kreatív ipar első globális 

térképe), 2015. december. 
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között; arra buzdítja az EU-t és a tagállamokat, hogy több megoldást kínáljanak a 

kulturális és kreatív ágazatokon belüli tehetség- és készségfejlesztés előmozdítására, 

például innovatív és rugalmas támogatásokat nyújtva a kreativitás és az innováció 

előmozdítására, valamint a tehetségfejlesztés számára; 

6. rámutat arra, hogy a Bizottság 2013. évi felmérése alapján a kulturális és kreatív 

ágazatban a finanszírozáshoz való hozzáférés előtt álló akadályok nagyon sajátosak, ilyen 

például egyrészt az, hogy a korlátozott adatbázisnak köszönhetően nehéz a tőke és a 

beruházások vonzása, másrészt a finanszírozási forrásokkal kapcsolatban könnyen 

hozzáférhető információk hiánya, az üzleti készségek hiánya, a közberuházási 

rendszerektől való függés, valamint a kellő információknak a kockázatok értékelésével és 

az immateriális javak – például a szellemitulajdon-jogok – felértékelésével kapcsolatos 

problémákból eredő hiánya; 

7. ezért hangsúlyozza, hogy a kulturális és kreatív ágazatban a finanszírozáshoz való 

hozzáférés javítása érdekében megoldásokra van szükség, konkrétabban ki kell alakítani a 

szakértelmet a kézzelfogható biztosítékok hiányából, az immateriális javaktól való 

függésből és a piaci kereslet digitális átalakulás miatti bizonytalanságából eredő konkrét 

kockázatok felmérése terén; megállapítja, hogy erre a szaktudásra a mikrovállalkozások, a 

kkv-k és a pénzügyi intézmények esetében egyaránt szükség van; hangsúlyozza, hogy a 

szellemi tulajdonhoz fűződő jogokat el lehet fogadni biztosítékként; hangsúlyozza az 

Unióban az adózásra és a szellemitulajdon-jogokra vonatkozó rendelkezéseket tartalmazó, 

harmonizált jogalkotási keret fontosságát, amely beruházásokat és finanszírozást vonzhat 

a kulturális és kreatív kkv-k számára; 

8. hangsúlyozza, hogy elő kell mozdítani az Unió és a tagállamok közötti párbeszéd javítását 

és a bevált gyakorlatok tagállamok közötti cseréjét, és a kulturális és kreatív ágazatokban 

tevékenykedő vállalatok által kínált beruházási és üzleti lehetőségek – például a 

digitalizációt ösztönző intézkedések – népszerűsítése és jobb megértése érdekében több 

adatelemzést javasol; 

9. a jelentős késedelem ellenére üdvözli a Kreatív Európa program garanciaeszközének 

elindítását, mivel ez az egyik legfontosabb eszköz a mikrovállalkozásokat, a kkv-kat, a 

kisebb nonprofit társaságokat és nem kormányzati szerveket magukban foglaló kulturális 

és kreatív ágazatban az innovatív és fenntartható projekteket célzó hitelfinanszírozáshoz 

való hozzáférés sürgető szükségének kezelésére, valamint az alkotók szükséges 

tisztességes javadalmazásának biztosítására; üdvözli a garanciakeret bankároknak és 

pénzügyi közvetítőknek kínált integrált képzési rendszerével kapcsolatos kezdeményezést; 

nyomatékosan ajánlja, hogy – az eredeti bizottsági javaslatban szereplőknek megfelelően 

– 2016 folyamán hozzák meg a szükséges intézkedéseket; emlékeztet arra, hogy a 

Bizottság előzetes értékelése szerint a finanszírozási hiány várhatóan meg fogja haladni az 

évi egymilliárd eurót, valamint hogy ez a hiány az elveszett beruházási összegeket jelenti, 

hiszen a stabil üzleti stratégiával és jó kockázati profillal rendelkező vállalatok vagy 

elutasítják a hitelt vagy egyáltalán be sem nyújtanak hitelkérelmet amiatt, hogy nem 

rendelkeznek megfelelő biztosítékeszközökkel; 

10. üdvözli a kulturális és kreatív ágazatok finanszírozáshoz jutásával foglalkozó tagállami 

szakértői csoport által közzétett új jelentést, mely a nyitott koordinációs módszer révén 

készült, és hangsúlyozza, hogy az abban megfogalmazott ajánlásokat hatékonyabb és 
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innovatívabb eszközök létrehozása és a finanszírozáshoz jutás elősegítése érdekében a 

Bizottságnak végre kell hajtania; 

11. felveti, hogy a kulturális és kreatív ágazatok finanszírozási hiányát a magánszektor 

érdekeltségének növelésével lehet kompenzálni, melyhez az Uniónak olyan szabályozási 

keretre lesz szüksége, amely lehetővé teszi az Unión belüli, határokon átnyúló 

tőkefinanszírozást; 

12. a kulturális és kreatív ágazat állami finanszírozásának csökkentésére való tekintettel 

elengedhetetlennek tartja, hogy az Unió, annak tagállamai, illetve regionális és 

decentralizált kormányai és hatóságai kialakítsák a tőkepiacra való közvetlen belépés 

előfeltételeit, és a kulturális és kreatív ágazatban tevékenykedő mikrovállalkozások és 

kkv-k rendelkezésére álló pénzügyi eszközök körét bővítsék ki új és innovatív – a 

fogyasztók, az alkotók, a terjesztők és a kiadók kölcsönös érdekét képviselő – 

finanszírozási rendszerekkel, például mikrohitelekkel, visszafizetendő hozzájárulásokkal, 

közösségi finanszírozással, informális kockázatitőke-befektetőkkel, személyközi 

hitelezéssel, adókedvezményekkel, kockázatitőke-finanszírozással, kockázati tőkével és 

állami garanciarendszerek kialakításával; megjegyzi, hogy meg kell vizsgálni az 

innovációs közbeszerzések lehetőségét a Horizont 2020 tekintetében, és különösen a PPP-

k (köz- és magánszféra közötti partnerségek) kialakítására irányuló ösztönzők nyújtása 

révén; hangsúlyozza, hogy elérhetővé és könnyen hozzáférhetővé kell tenni a 

rendelkezésre álló finanszírozási forrásokat; 

13. megjegyzi, hogy a szakértői kapacitásépítéssel és a hitelkockázati védelemmel együtt a 

pénzügyi közvetítők az Európai Beruházási Alaphoz benyújtott pályázatukban a mikro-, 

kis- és középvállalkozásokat, köztük – bizonyos feltételek mellett – a kulturális állami 

intézményeket célzó fenntartható és innovatív projektek finanszírozását elősegítő 

ösztönző terveket is elő fognak terjeszteni; 

14. üdvözli a Bizottságnak a kulturális és kreatív ágazatok közösségi finanszírozására 

irányuló, folyamatban lévő projektjét, és megjegyzi, hogy a kulturális és kreatív ágazatok 

tagállami finanszírozásának bevált gyakorlatainak megfelelően a szakpolitikai és 

szabályozási keretnek a kreatív ágazatban a kkv-k által leggyakrabban használt, a 

viszonzáson alapuló és az adományozással való közösségi finanszírozásra kell 

összpontosítania; 

15. felhívja a figyelmet arra, hogy még rengeteg tennivaló van az európai strukturális és 

beruházási alapok (esb-alapok) és más, a 2014 és 2020 közötti programozási időszakra 

előirányzott európai programok közötti hatékonyabb együttműködés kialakítása terén, 

különös tekintettel a közös rendelkezésekről szóló rendelet1 1. mellékletének 4.6. és 6.4. 

pontjában szereplő Erasmus+ és a Kreatív Európa programokra, jobb, uniós szintű 

tájékoztatás nyújtása és sokkal határozottabb tagállami és régiós szintű végrehajtás révén; 

                                                 
1 Az Európai Parlament és a Tanács 2013. december 17-i 1303/2013/EU rendelete az Európai Regionális 

Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra, a Kohéziós Alapra, az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési 

Alapra és az Európai Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó közös rendelkezések megállapításáról, az 

Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra és a Kohéziós Alapra és az Európai 

Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról és az 1083/2006/EK tanácsi 

rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 347., 2013.12.20., 320. o.); 1. melléklet: A közös stratégiai keret, 

ugyanott, 412. o. 
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16. kiemeli a csereprogramok, különösen a szakoktatási és -képzési mobilitás szerepét, 

melyek lehetővé teszik a különböző üzletágak közötti együttműködést, a kreativitást üzleti 

készségekkel ötvözik, és lehetővé teszik a résztvevők számára a vállalkozások valódi 

szükségleteinek jobb megértését; szorgalmazza ezért a kulturális és kreatív ágazatban 

működő kkv-k rendelkezésére álló finanszírozási lehetőségek bővítését a minőségi 

mobilitási lehetőségek biztosítása érdekében. 
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