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JAVASLATOK

Az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság felhívja a Kulturális és Oktatási Bizottságot mint 
illetékes bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele a következő 
javaslatokat:

1. elismeri, hogy a kulturális és kreatív iparágak (KKI-k), amelyek 5 millió munkahelyet 
biztosítanak és az EU GDP-jének 2,6 százalékát adják, az EU-n belüli növekedés egyik 
legfőbb előmozdítói;

2. hangsúlyozza az európai digitális menetrend-kezdeményezés gyors bevezetésének és 
sikerének jelentőségét annak érdekében, hogy a KKI-k a legteljesebben részesedhessenek 
a kiterjedt és nagy sebességű szélessávú, valamint az új, vezeték nélküli technológiák 
teremtette lehetőségek előnyeiből;

3. felhívja a Bizottságot, hogy a digitális menetrenddel összefüggésben segítse a KKI-ket 
olyan versenyképes és innovatív elektronikus üzleti modellek keresésében, amelyek közös 
finanszírozáson valamint a KKI-k és a közvetítők közötti kockázatmegosztáson alapulnak; 

4. hangsúlyozza, hogy a szellemi tulajdonjog alapvető érték a kreatív vállalatok számára, 
ösztönzőleg hat az egyéni kreativitásra, valamint az alkotásba való befektetést jelent;  
éppen ezért olyan rendszerek kidolgozására szólít fel, amelyek a szerzői jogokat 
előmozdító jogkezelés új formáin alapuló új, elektronikus szolgáltatások által segítik a 
KKI-ket a digitális váltáshoz való alkalmazkodásban; 

5. hangsúlyozza a kreatív vállalkozásokra vonatkozó finanszírozási kezdeményezések sürgős 
szükségességét; rámutat, hogy a KKI-k természetéből kifolyólag a kockázati 
tőke/magántőke/informális befektető/mezzanine típusú befektetések a finanszírozás 
legmegfelelőbb formái, és javasolja a kreatív iparágak európai szövetsége (ECIA) által 
megteremtett keretek használatát olyan platform megteremtése céljából, amelyen 
hozzáférhetőek a beruházási készséget és a hosszú távú üzleti stratégiákat illető 
információk és tanácsok; 

6. hangsúlyozza egy előnyösebb fiskális és beruházási környezet szükségességét, amely 
magában foglalná a jelenlegi áfaszabályok (ideértve az online és az offline tarifák közötti 
hatalmas különbségek) felülvizsgálatát és az adómentességre vonatkozó jelenlegi 
rendszerek hatókörének kiszélesítését.


