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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

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

1. αναγνωρίζει τους κλάδους του πολιτισμού και της δημιουργικότητας (CCI), στους 
οποίους αναλογούν 5 εκατομμύρια θέσεις απασχόλησης και το 2,6% του ΑΕΠ της ΕΕ, ως 
έναν από τους κύριους μοχλούς ανάπτυξης της ΕΕ·

2. τονίζει τη σημασία της ταχείας υλοποίησης και επιτυχίας της πρωτοβουλίας του 
ψηφιακού θεματολογίου, προκειμένου οι CCI να επωφεληθούν πλήρως από τις ευκαιρίες 
που δημιουργούν τα εκτεταμένα ευρυζωνικά δίκτυα υψηλής ταχύτητας και οι νέες 
ασύρματες τεχνολογίες·

3. καλεί την Επιτροπή, στο πλαίσιο του ψηφιακού θεματολογίου, να υποστηρίξει τους CCI 
στην αναζήτηση ανταγωνιστικών και καινοτόμων επιγραμμικών υποδειγμάτων 
επιχειρήσεων  με βάση τη συγχρηματοδότηση και τον επιμερισμό των κινδύνων μεταξύ 
CCI και ενδιάμεσων φορέων·

4. τονίζει ότι τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας αποτελούν θεμελιώδες στοιχείο 
ενεργητικού για τις δημιουργικές επιχειρήσεις, κίνητρο για την ατομική δημιουργικότητα 
και τις υπό εξέλιξη επενδύσεις· ζητεί, ως εκ τούτου, να δημιουργηθούν συστήματα που θα 
βοηθήσουν τους CCI να προσαρμοστούν στην ψηφιακή μεταστροφή μέσω νέων 
επιγραμμικών υπηρεσιών βασιζόμενων σε νέες μορφές διαχείρισης των δικαιωμάτων, που 
θα προάγουν τα δικαιώματα του δημιουργού· 

5. τονίζει την επείγουσα ανάγκη για πρωτοβουλίες χρηματοδότησης δημιουργικών 
επιχειρήσεων, επισημαίνει ότι, λόγω του χαρακτήρα των CCI, οι επενδύσεις 
επιχειρηματικών κεφαλαίων/ιδιωτικών μετοχικών κεφαλαίων/επιχειρηματικών 
"αγγέλων"/ενδιάμεσου τύπου είναι οι πιο σημαντικές μορφές χρηματοδότησης και 
προτείνει χρήση του πλαισίου της ECIA (συμμαχίας του ευρωπαϊκού κλάδου 
δημιουργικότητας) για να διασφαλιστεί μια πλατφόρμα πρόσβασης σε πληροφορίες και 
συμβουλές σχετικά με την επενδυτική ετοιμότητα και τις μακροπρόθεσμες 
επιχειρηματικές στρατηγικές·  

6. τονίζει την ανάγκη για πιο ευνοϊκό φορολογικό και επενδυτικό κλίμα που θα μπορούσε να 
περιλαμβάνει επανεξέταση των σημερινών κανόνων για το ΦΠΑ (συμπεριλαμβανομένης 
της τεράστιας διαφοράς μεταξύ επιγραμμικών και μη επιγραμμικών συντελεστών) και 
διεύρυνση του πεδίου εφαρμογής των σημερινών συστημάτων φορολογικού καταφυγίου. 


