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FÖRSLAG

Utskottet för industrifrågor, forskning och energi uppmanar utskottet för kultur och utbildning 
att som ansvarigt utskott infoga följande i sitt resolutionsförslag:

1. Europaparlamentet framhåller att den kulturella och den kreativa sektorn, som står för 
5 miljoner arbetstillfällen och 2,6 procent av EU:s BNP, är en av de främsta drivkrafterna 
för tillväxt inom EU.

2. Europaparlamentet betonar vikten av ett snabbt och framgångsrikt genomförande av 
initiativet för den digitala agendan för att den kulturella och den kreativa sektorn ska 
kunna dra full nytta av de möjligheter som skapas av höghastighetsbredband med stor 
räckvidd och ny trådlös teknik.

3. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att inom ramen för den digitala agendan 
bistå den kulturella och den kreativa sektorn i deras strävan efter konkurrenskraftiga och 
innovativa modeller för online-företag, baserade på samfinansiering och delade risker 
mellan dessa sektorer och olika mellanhänder.

4. Europaparlamentet understryker att immateriella rättigheter är en grundläggande tillgång 
för företag inom den kreativa sektorn och ett incitament för enskilda personers kreativitet 
och för investeringar i kreativa verksamheter. Parlamentet efterfrågar därför åtgärder för 
att hjälpa den kulturella och den kreativa sektorn att anpassa sig till den digitala 
övergången genom nya nättjänster grundade på nya former av rättighetsförvaltning som 
främjar upphovsrätten. 

5. Europaparlamentet poängterar att det behövs finansieringsinitiativ för kreativa företag och 
påpekar att investeringar i form av riskkapital/private 
equity/affärsänglar/mezzaninfinansiering är de mest relevanta finansieringsformerna med 
tanke på dessa sektorers karaktär, och föreslår att man använder alliansen för de 
europeiska kreativa sektorerna (European Creative Industries Alliance) som en plattform 
för tillgången till information och rådgivning om investeringsmöjligheter och långsiktiga 
företagsstrategier. 

6. Europaparlamentet understryker att det behövs ett förmånligare skatte- och 
investeringsklimat, vilket skulle kräva en översyn av de gällande momsreglerna 
(inbegripet de oerhörda skillnaderna mellan momssatserna vid näthandel respektive 
traditionell handel) och större räckvidd för de befintliga skatteskyddssystemen.


