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POBUDE

Odbor za industrijo, raziskave in energetiko poziva Odbor za kulturo in izobraževanje kot 
pristojni odbor, da v svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude:

1. priznava, da so ustvarjalne in kulturne industrije, ki ponujajo 5 milijonov delovnih mest in 
2,6 % BDP EU, ena glavnih gonilnih sil za rast v EU;

2. poudarja, da je pomembno, da se pobuda digitalna agenda neovirano in uspešno izvaja, 
kar bo kulturnim in ustvarjalnim industrijam omogočilo, da v celoti izkoristijo možnosti, 
ki jih ponujajo daljnosežne in hitre širokopasovne ter brezžične tehnologije;

3. poziva Komisijo, naj v okviru digitalne agende pomaga kulturnim in ustvarjalnim 
industrijam pri iskanju konkurenčnih in inovativnih modelov spletnega poslovanja, ki 
temeljijo na sofinanciranju in deljenem tveganju med kulturnimi in ustvarjalnimi 
industrijami ter posredniki;

4. poudarja, da so pravice intelektualne lastnine temeljna pridobitev za ustvarjalna podjetja, 
spodbuda za ustvarjalnost posameznikov in naložba v ustvarjanje; zato poziva, naj se 
načrti za pomoč kulturnim in ustvarjalnim podjetjem prilagodijo prehodu na digitalni 
način z novimi spletnimi storitvami, ki temeljijo na novih oblikah upravljanja pravic in 
zagovarjajo avtorske pravice; 

5. poudarja, da so naložbene pobude v ustvarjalna podjetja nujno potrebne; poudarja, da so 
zaradi narave kulturne in ustvarjalne industrije naložbe v obliki tveganega 
kapitala/zasebnega deleža/poslovnih angelov/vmesna dopolnilna financiranja (mezzanine) 
najustreznejše oblike financiranja in predlaga, naj se okvir evropske zveze ustvarjalnih 
industrij uporabi za oblikovanje platforme za dostop do informacij in nasvetov o 
pripravljenosti za naložbe in o dolgoročnih podjetniških strategijah; 

6. poudarja, da je treba ustvariti ugodnejše davčne in naložbene razmere, v katerih bi se 
preoblikovale sedanje določbe o DDV (tudi velikanske razlike med cenami na spletu in v 
maloprodaji) in razširila področja uporabe sedanjega sistema davčne oprostitve.


