
PA\850037BG.doc PE454.435v01-00

BG Единство в многообразието BG

ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по промишленост, изследвания и енергетика

2010/2156(INI)

13.12.2010

ПРОЕКТОСТАНОВИЩЕ
на комисията по промишленост, изследвания и енергетика

на вниманието на комисията по култура и образование

относно отключване на потенциала на културните и творческите 
индустрии
(2010/2156(INI))

Докладчик по становище: Ivo Belet



PE454.435v01-00 2/3 PA\850037BG.doc

BG

PA_NonLeg



PA\850037BG.doc 3/3 PE454.435v01-00

BG

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по промишленост, изследвания и енергетика приканва водещата комисия по 
култура и образование да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, 
следните предложения:

1. признава, че културните и творческите индустрии (КТИ), които съставляват близо 5 
милиона работни места и 2,6% от БВП на ЕС, са един от основните фактори за 
растеж в Съюза;

2. подчертава значението на бързото прилагане и успех на инициативата „Програма в 
областта на цифровите технологии“, за да могат КТИ да се възползват напълно от 
възможностите, създадени от обхватните, високоскоростни широколентови връзки 
и новите безжични технологии;

3. призовава Комисията в контекста на Програмата в областта на цифровите 
технологии да подкрепи КТИ в търсенето на конкурентоспособни и новаторски 
стопански модели на стопанска дейност онлайн, основани на съфинансиране и 
споделени рискове между КТИ и посредниците;

4. подчертава, че правата върху интелектуалната собственост са основен актив на 
дружествата от творческите индустрии, стимул за индивидуалното творчество и 
инвестиция в творческия процес; ето защо призовава за създаването на схеми, с 
които да се помогне на КТИ да се приспособят към цифровизацията посредством 
новите онлайн услуги въз основа на нови форми на управление на правата, 
насърчаващи авторските права; 

5. подчертава неотложната необходимост да се финансират инициативи за 
дружествата от творческите индустрии; посочва, че като се има предвид характера 
на КТИ, инвестициите от типа рискови инвестиции/ частни дялови инвестиции/ 
бизнес ангели/ „мецанин“ са най-уместните форми на финансиране; предлага да се 
използва рамката на Европейския алианс на творческите индустрии (ECIA), за да се 
осигури платформа за достъп до информация и съвети относно инвестиционната 
готовност и дългосрочните стопански стратегии; 

6. подчертава необходимостта от по-благоприятен фискален и инвестиционен климат, 
което включва преразглеждането на настоящите правила за ДДС (в т.ч. голямата 
разлика между ставките за дейностите онлайн и офлайн), както и разширяването на 
обхвата на настоящите схеми за данъчна защита.


