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SUGESTII

Comisia pentru industrie, cercetare şi energie recomandă Comisiei pentru cultură şi educaţie, 
competentă în fond, includerea următoarelor sugestii în propunerea de rezoluţie ce urmează a 
fi adoptată:

1. recunoaşte că industriile culturale şi creative (ICC), care reprezintă 2,6% din PIB-ul UE, 
generând 5 milioane de locuri de muncă, se numără printre cei mai importanţi factori de 
creştere din UE;

2. subliniază importanţa punerii în aplicare rapide şi cu succes a iniţiativei „agenda digitală” 
pentru ca ICC să poată beneficia pe deplin de oportunităţile create de banda largă extinsă 
de mare viteză şi de noile tehnologii fără fir;

3. invită Comisia, în contextul agendei digitale, să sprijine ICC în vederea găsirii unor 
modele de afaceri online competitive şi inovatoare, bazate pe cofinanţare şi pe partajarea 
riscurilor de către ICC şi intermediari;

4. subliniază faptul că drepturile de proprietate intelectuală reprezintă un atu fundamental 
pentru companiile de creaţie, un stimulent pentru creativitatea la nivel individual şi o 
investiţie în creaţie; solicită, prin urmare, crearea unor programe care să contribuie la 
adaptarea ICC la progresele din domeniul digital prin intermediul unor noi servicii online, 
bazate pe noi metode de administrare a drepturilor care să promoveze drepturile de autor; 

5. subliniază că sunt necesare de urgenţă iniţiative de finanţare a întreprinderilor din 
domeniul creaţiei, subliniind că, având în vedere natura ICC, capitalul de risc, capitalul 
privat sau finanțarea de tip mezanin sunt cele mai potrivite modalităţi de finanţare, şi 
propune utilizarea cadrului Alianței europene a industriilor creative ca platformă de acces 
la informaţii şi consiliere privind disponibilitatea investiţiilor şi strategii de afaceri pe 
termen lung; 

6. subliniază necesitatea unui climat mai avantajos din punct de vedere fiscal şi al 
investiţiilor care ar implica regândirea normelor actuale privind TVA-ul (inclusiv 
diferenţa enormă dintre nivelurile aplicate întreprinderilor online şi celor clasice), precum 
şi o extindere a sferei de aplicare a programelor actuale de exonerare de taxe (tax shelter).


