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PASIŪLYMAI

Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas ragina atsakingą Kultūros ir švietimo 
komitetą į savo pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

1. pripažįsta, kad kultūros ir kūrybos pramonės šakos (angl. CCIs), kuriose yra 5 mln. darbo 
vietų ir kurios sukuria 2,6 proc. Europos Sąjungos BVP, yra viena iš pagrindinių ES 
augimo varomųjų jėgų;

2. pripažįsta, kad itin svarbu skubiai ir sėkmingai įgyvendinti Europos skaitmeninės 
darbotvarkės iniciatyvą, kad Europos kultūros ir kūrybos pramonė galėtų visapusiškai 
naudotis galimybėmis, kurias suteikia plataus masto, didelės spartos plačiajuosčio ryšio ir 
naujos bevielio ryšio technologijos;

3. ragina Komisiją atsižvelgiant į Skaitmeninę darbotvarkę padėti kultūros ir kūrybos 
pramonei ieškoti konkurencingų ir novatoriškų verslo internetu modelių, pagrįstų kultūros 
ir kūrybos pramonės šakų ir tarpininkų bendru finansavimu ir rizikos pasidalinimu;

4. pabrėžia, kad intelektinės nuosavybės teisės yra pagrindinis kūrybos įmonių turtas, 
individualios kūrybos paskata ir investicija į kūrybą; taigi ragina parengti programas, 
pagal kurias būtų padedama kultūros ir kūrybos pramonės šakoms prisitaikyti prie 
perėjimo į skaitmeninę aplinką naudojantis paslaugomis internetu, pagrįstomis nauja 
intelektinės nuosavybės valdymo tvarka remiant autorių teises; 

5. atkreipia dėmesį į tai, kad reikia nedelsiant skirti lėšų iniciatyvoms, susijusioms su 
kūrybos įmonėmis, pabrėžia, kad atsižvelgiant į kultūros ir kūrybos pramonės šakų pobūdį 
labiausiai tinkamos priemonės joms finansuoti yra rizikos kapitalo, privatus kapitalo, 
verslo rėmėjų (vadinamųjų verslo angelų) ir tarpinių finansinių priemonių investicijos, 
taip pat siūlo pasinaudoti  Europos kūrybos pramonės aljanso (angl. ECIA) sistema 
siekiant suteikti prieigos prie informacijos ir konsultacijų pasirengimo investicijoms ir 
ilgalaikių verslo strategijų klausimais pagrindą; 

6. pabrėžia, kad reikia palankesnės fiskalinės ir investicijų aplinkos, ir tai apimtų ir 
dabartinių PVM taisyklių persvarstymą (įskaitant didelį skirtumą tarp tarifų, taikomų, kai 
naudojamasi internetu ir kai juo nesinaudojama, skirtumą), ir dabartinių mokesčių 
lengvatų (angl. tax shelter) taikymo srities išplėtimą.


