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FORSLAG

Udvalget om Industri, Forskning og Energi opfordrer Kultur- og Uddannelsesudvalget, som er 
korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det beslutningsforslag, det vedtager:

1. anerkender de kreative og kulturelle industrier (KKI'er), der tegner sig for 5 millioner job 
og 2,6 % af EU's BNP, som en af de vigtigste kilder til vækst i EU;

2. understreger vigtigheden af den hurtige og vellykkede gennemførelse af initiativet 
vedrørende den digitale dagsorden, for at KKI'erne kan få det fulde udbytte af de 
muligheder, der skabes af bredbånd med høj hastighed og stor rækkevidde og nye trådløse 
teknologier;

3. opfordrer Kommissionen til i forbindelse med den digitale dagsorden at støtte KKI'erne i 
deres søgning efter konkurrencedygtige og innovative online-forretningsmodeller baseret 
på samfinansiering og risikodeling mellem KKI'er og mellemmænd;

4. understreger, at intellektuel ejendomsret er et grundlæggende aktiv for kreative 
virksomheder, et incitament til individuel kreativitet og investering i nyskabelser; 
henstiller derfor, at der udarbejdes planer for at hjælpe KKI'erne med at tilpasse sig 
overgangen til den digitale tidsalder ved hjælp af onlinetjenester baseret på nye former for 
forvaltning af rettigheder, der beskytter ophavsretten; 

5. understreger, at der er et presserende behov for finansieringsinitiativer rettet mod kreative 
virksomheder, påpeger, at investeringsformer baseret på risikokapital, private equity, 
business angels eller mezzaninlån er de mest relevante i betragtning af de særlige 
karakteristika, der kendetegner KKI'er, og foreslår, at man anvender ECIA 
(sammenslutning af kreative industrier i Europa) som platform for adgang til information 
og rådgivning om investeringsparathed og langsigtede forretningsstrategier; 

6. understreger, at der er behov for et gunstigere skatte- og investeringsklima, hvilket vil 
kræve, at de gældende momsregler (herunder den store forskel mellem online- og 
offlinesatser) tages op til fornyet overvejelse, og at anvendelsesområdet for de gældende 
bestemmelser om skattely udvides.


