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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας καλεί την Επιτροπή Πολιτισμού και 
Παιδείας, αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις 
ακόλουθες προτάσεις:

1. επισημαίνει ότι οι βιομηχανίες πολιτισμού είναι φορείς κλειδιά για την παροχή υπηρεσιών 
προστιθέμενης αξίας, οι οποίες αποτελούν τη βάση μιας δυναμικής οικονομίας της 
γνώσης, και για το λόγο αυτό πρέπει να τους αναγνωρισθεί ότι συμβάλλουν σε μεγάλο 
βαθμό στην ανταγωνιστικότητα εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

2. θεωρεί ότι οι βιομηχανίες πολιτισμού, οι οποίες αποτελούν σημαντική πηγή δημιουργίας 
θέσεων απασχόλησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση, πρέπει να αξιοποιήσουν ιδιαιτέρως το 
δημιουργικό ταλέντο· καλεί τα κράτη μέλη να ενθαρρύνουν νέα και καινοτόμα είδη δια 
βίου μάθησης τα οποία βοηθούν στην περαιτέρω ανάπτυξη του δημιουργικού ταλέντου·

3. αναγνωρίζει, στο πλαίσιο της ατζέντας της Λισαβόνας, ότι οι βιομηχανίες πολιτισμού 
προωθούν την ανάπτυξη και δημιουργούν θέσεις απασχόλησης· θεωρεί, ως εκ τούτου, ότι 
πρέπει να δοθεί έμφαση στην ανάπτυξη δεξιοτήτων στους δημιουργικούς τομείς και στη
στήριξη της καινοτομίας στους εν λόγω τομείς· καλεί την Επιτροπή να μεριμνήσει ώστε 
να διατεθούν επαρκείς πόροι για τις βιομηχανίες πολιτισμού σε όλα τα κράτη μέλη·

4. αποδίδει μεγάλη σπουδαιότητα στην τροποποιημένη πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που τροποποιεί την οδηγία 89/552/ΕΟΚ του 
Συμβουλίου για το συντονισμό ορισμένων νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών 
διατάξεων των κρατών μελών σχετικά με την άσκηση τηλεοπτικών δραστηριοτήτων 
(«Υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων επικοινωνίας χωρίς σύνορα»)1 και καλεί τα κράτη 
μέλη να διασφαλίσουν την έγκαιρη μεταφορά της οδηγίας· καλεί επίσης την Επιτροπή να 
του παράσχει πληροφορίες σχετικά με την εφαρμογή της εν λόγω οδηγίας·

5. τονίζει τις ευκαιρίες που δημιουργούνται με την εξάπλωση των ευρυζωνικών δικτύων 
υψηλών ταχυτήτων και των νέων ασύρματων τεχνολογιών στην ανάπτυξη και διάδοση 
νέων καινοτόμων πολιτιστικών υπηρεσιών και περιεχομένων τόσο στις αγροτικές όσο και 
στις αστικές περιοχές σε κάθε ένα από τα 27 κράτη μέλη· επιπλέον, καλεί τα κράτη μέλη 
να δώσουν προτεραιότητα στην ανάπτυξη ευρυζωνικών δικτύων στις αγροτικές και 
περιφερειακές περιοχές προκειμένου να γεφυρωθεί το ψηφιακό χάσμα· επισημαίνει ότι οι 
τεχνολογικές εξελίξεις βοηθούν τον καταναλωτή να έχει ταχύτερη πρόσβαση σε
πολιτιστικά περιεχόμενα·

6. επισημαίνει εκ νέου τις τεράστιες ευκαιρίες που προσφέρει η ψηφιακή μετάβαση στις 
βιομηχανίες πολιτισμού όσον αφορά τα πλεονεκτήματα των καινοτόμων υπηρεσιών που 
παρέχονται μέσω των ψηφιακών εκπομπών, όπως χαμηλότερο κόστος, καλύτερη 
ποιότητα, μεγαλύτερη ποικιλομορφία και περισσότερος ανταγωνισμός· ζητεί τη θέσπιση 
ρυθμιστικού πλαισίου, το οποίο θα παρέχει μεγαλύτερη ευελιξία στη χρήση ολόκληρου 
του φάσματος συχνοτήτων·

                                               
1 COM(2007)0170.
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7. θεωρεί ότι η αυστηρή προστασία των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας είναι βασική 
για την ανταγωνιστικότητα των βιομηχανιών πολιτισμού και έχει ζωτική σημασία εάν η 
Ευρωπαϊκή Ένωση θέλει να προσελκύσει, να στηρίξει και να αναπτύξει δημιουργικά 
ταλέντα και πολιτισμικό περιεχόμενο· αναγνωρίζει ότι οι μεμονωμένοι καταναλωτές θα 
επωφεληθούν από αυτή την κατάσταση, δεδομένου ότι η λιγότερη πειρατεία θα οδηγήσει 
σε χαμηλότερες τιμές και οι καταναλωτές θα μπορούν να αγοράζουν πιο δημιουργικά 
προϊόντα υψηλότερης ποιότητας·

8. ζητεί να επιβληθούν τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας στον ηλεκτρονικό χώρο 
επικοινωνίας (online)· επισημαίνει ότι η οδηγία 2004/48/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 2004, σχετικά με την επιβολή των 
δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας1 και η οδηγία 2001/31/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 8ης Ιουνίου 2000, σχετικά με ορισμένες πτυχές 
των υπηρεσιών της κοινωνίας της πληροφορίας, ιδίως του ηλεκτρονικού εμπορίου, στην 
εσωτερική αγορά ("οδηγία για το ηλεκτρονικό εμπόριο")2 προβλέπουν την 
αποτελεσματική προστασία των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας· υποστηρίζει ότι οι 
φορείς παροχής υπηρεσιών Διαδικτύου και οι προμηθευτές περιεχομένου πρέπει να 
συνεργάζονται σε αυτό το πλαίσιο· επισημαίνει επίσης ότι η καταπολέμηση της 
ηλεκτρονικής πειρατείας αποτελεί προϋπόθεση για την προσφορά και διανομή πολύτιμου 
περιεχομένου μέσω του Διαδικτύου· θεωρεί, ωστόσο, ότι οιαδήποτε προσέγγιση 
χρειάζεται να λάβει υπόψη τους ελέγχους και ισορροπίες που έχουν σχέση με την επιβολή 
του νόμου και τον κεντρικό ρόλο των δικαστηρίων που ασχολούνται με τις παραβάσεις,
καθώς και τους κανόνες προστασίας των δεδομένων·

9. καλεί τους φορείς παροχής υπηρεσιών Διαδικτύου να συνεργάζονται για την 
καταπολέμηση της διαδικτυακής πειρατείας εφαρμόζοντας τους όρους των συμβάσεών 
τους που τους επιτρέπουν να αφαιρούν ή να εμποδίζουν τη δυνατότητα πρόσβασης σε 
παραβατικό υλικό και να ακυρώνουν και να κλείνουν λογαριασμούς συνδρομητών που
παραβιάζουν τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας· κατά την ίδια έννοια, καλεί τους 
φορείς παροχής υπηρεσιών Διαδικτύου να εφαρμόζουν μέτρα φιλτραρίσματος για να 
αποτρέπουν την παραβίαση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας·

10. ζητεί επειγόντως από τα κράτη μέλη να αποκηρύξουν τις προστατευτικές πολιτικές και 
αντί αυτών να επανεξετάσουν νομοθετικές ρυθμίσεις που βλάπτουν σήμερα τις 
βιομηχανίες πολιτισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τοιουτοτρόπως να βοηθήσουν και 
εξαναγκάσουν τις βιομηχανίες αυτές να γίνουν πιο ανταγωνιστικές τόσο στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση όσο και σε παγκόσμια κλίμακα·

11. καλεί επειγόντως την Επιτροπή να επανεξετάσει τον κατάλογο των πολιτιστικών αγαθών 
και υπηρεσιών, ο οποίος εμφαίνεται στο Παράρτημα ΙΙΙ της Οδηγίας του Συμβουλίου  
2006/112/ΕΚ, της 28ης Νοεμβρίου 2006, σχετικά με το κοινό σύστημα φόρου 
προστιθέμενης αξίας3· επισημαίνει ότι χρειάζεται μια γενικότερη εξέταση των 
διακυμάνσεων στα μειωμένα ποσοστά ΦΠΑ για πολιτιστικά αγαθά και υπηρεσίες στην 

                                               
1 ΕΕ L 157, 30.4.2004, σελ. 45. Διορθωτικό στην ΕΕ L 195, 2.6.2004, σελ. 16 και στην ΕΕ L 204, 4.8.2007, σελ. 
27. 
2 ΕΕ L 178, 17.7.2000, σελ. 1. 
3 ΕΕ L 347, 11.12.2006, σελ. 1. Οδηγία που τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2006/138/ΕΚ (ΕΕ L 384, 
29.12.2006, σελ. 92).
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Ευρωπαϊκή Ένωση προκειμένου να αντιμετωπισθούν οι στρεβλώσεις της αγοράς, οι 
οποίες επηρεάζουν σήμερα την ανταγωνιστικότητα ορισμένων βιομηχανικών πολιτισμού·

12. επαναλαμβάνει τη σπουδαιότητα των στόχων που τέθηκαν στην Πρωτοβουλία για την 
Καινοτομία 2010 (i2i) της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων και ζητεί τη μέγιστη 
αξιοποίησή τους· προτρέπει την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να ερευνήσουν περαιτέρω 
τρόπους παροχής χρηματοδότησης για την έναρξη και ανάπτυξη μικρών και μεσαίων 
επιχειρήσεων στον πολιτισμικό και δημιουργικό τομέα (για παράδειγμα, μέσω του 
έβδομου προγράμματος πλαισίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων για την έρευνα, την 
τεχνολογική ανάπτυξη και τις δραστηριότητες επίδειξης (2007-2013))· ενθαρρύνει τη 
χρήση των διαρθρωτικών ταμείων για τη στήριξη των τομέων της παραδοσιακής τέχνης 
και κληρονομιάς, καθώς και των βιομηχανιών πολιτισμού και καινοτομίας· καλεί την 
Επιτροπή να παρακολουθήσει αυτές τις δραστηριότητες και να βοηθήσει στη διάδοση των 
βέλτιστων πρακτικών.
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