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NÁVRHY

Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku vyzývá Výbor pro kulturu a vzdělávání jako 
příslušný výbor, aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy:

1. považuje tvůrčí a kulturní průmysl (TKP), který představuje 5 milionů pracovních míst
a 2,6 % HDP EU, za jednu z hlavních hnacích sil růstu v EU;

2. zdůrazňuje důležitost rychlého provedení a úspěchu digitální agendy, aby bylo TKP 
umožněno plně využívat možnosti, jež přináší vysokorychlostní širokopásmové 
technologie s velkým dosahem a nové bezdrátové technologie;

3. vyzývá Komisi, aby v souvislosti s digitální agendou pomohla TKP při hledání 
konkurenceschopných a inovativních modelů on-line podnikání založených na 
spolufinancování a sdílení rizik mezi TKP a prostředníky;

4. zdůrazňuje, že práva duševního vlastnictví jsou pro tvůrčí podniky základním kapitálem
a pobídkou pro individuální tvůrčí činnost a investice do tvorby; vyzývá proto
k vypracování plánů, které by pomohly TKP přizpůsobit se přechodu do digitálního 
prostředí pomocí nových on-line služeb založených na nových formách správy práv 
podporujících autorská práva; 

5. zdůrazňuje, že je nezbytně důležité, aby vznikly iniciativy pro financování tvůrčích 
podniků, poukazuje na to, že vzhledem k povaze TKP jsou nejvhodnějšími formami 
financování investice typu rizikový kapitál / soukromý kapitál / business angel / mezanin,
a navrhuje, aby byl využit rámec ECIA (Evropská aliance tvůrčích odvětví), jež by 
poskytl platformu pro přístup k informacím a radám týkajícím se připravenosti investovat
a dlouhodobých obchodních strategií;

6. zdůrazňuje, že je nezbytné vytvořit výhodnější daňové a investiční prostředí, což by 
obnášelo také přehodnocení stávajících pravidel DPH (včetně obrovských rozdílů mezi 
sazbami off-line a on-line) a rozšíření působnosti stávajících podpůrných daňových 
programů.


