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WSKAZÓWKI

Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii zwraca się do Komisji Kultury i Edukacji, 
właściwej dla tej sprawy, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji 
następujących wskazówek:

1. zauważa, że przemysł kulturalny jest głównym źródłem usług o wartości dodanej 
stanowiących podstawę dynamicznej opartej na wiedzy gospodarki, w związku z czym 
należy uznać jego znaczący wkład w konkurencyjność w obrębie Unii Europejskiej;

2. uważa, że w przemyśle kulturalnym, który w znaczącym stopniu przyczynia się do 
tworzenia stanowisk pracy w Unii Europejskiej, należy przede wszystkim wykorzystywać 
potencjał twórczy; wzywa państwa członkowskie do stymulowania nowych 
innowacyjnych form kształcenia ustawicznego, które sprzyjają rozwijaniu potencjału 
twórczego;

3. w kontekście agendy lizbońskiej przyznaje, że przemysł kulturalny pobudza wzrost 
gospodarczy i przyczynia się do tworzenia miejsc pracy; uważa zatem, że należy zwrócić 
szczególną uwagę na rozwijanie umiejętności i wspieranie innowacji w sektorach 
twórczych; wzywa Komisję do zapewnienia dostępu do odpowiednich środków 
finansowania dla przemysłu kulturalnego we wszystkich państwach członkowskich;

4. przywiązuje dużą wagę do zmienionego wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu 
Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę Rady 89/552/EWG w sprawie koordynacji 
niektórych przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych państw 
członkowskich, dotyczących wykonywania telewizyjnej działalności transmisyjnej 
(„Medialne usługi audiowizualne bez granic”)1 i wzywa państwa członkowskie do 
zagwarantowania w odpowiednim czasie jej terminowej transpozycji do prawa krajowego, 
a także wzywa Komisję do dostarczenia Parlamentowi Europejskiemu informacji 
dotyczących wdrożenia wspomnianej dyrektywy;

5. podkreśla możliwości stwarzane przez szerokopasmowy szybki dostęp internetowy 
o dużym zasięgu oraz nowe technologie bezprzewodowe dla rozwijania 
i rozpowszechniania nowych innowacyjnych usług i treści kulturalnych zarówno 
w całości obszarów wiejskich, jak i miejskich w każdym z 27 państw członkowskich;
ponadto wzywa państwa członkowskie, aby potraktowały priorytetowo rozwój sieci 
szerokopasmowych na obszarach wiejskich i peryferyjnych w celu przezwyciężenia tak 
zwanej „przepaści cyfrowej”; zaznacza, że postęp technologiczny zapewnia konsumentom 
szybszy dostęp do treści kulturalnych;

6. przypomina o ogromnych możliwościach, jakie daje przemysłowi kulturalnemu potencjale 
przejście na technologię cyfrową w odniesieniu do korzyści, jakie niosą ze sobą  
innowacyjne usługi świadczone w drodze nadawania cyfrowego, takie  jak niższe koszty, 
lepsza jakość, wyższa różnorodność oraz zwiększona konkurencyjność; wzywa do 
stworzenia ram regulacyjnych, które przyniosłyby większą elastyczność wykorzystywania 
widma;

                                               
1 COM(2007)0170.
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7. stoi na stanowisku, że solidna ochrona praw własności intelektualnej ma zasadnicze 
znaczenie dla konkurencyjności przemysłu kulturalnego i jest kluczowa dla UE w celu 
przyciągania, stymulowania i rozwijania potencjału twórczego i treści kulturalnych;
uznaje, że indywidualni konsumenci odniosą z tej sytuacji korzyści, jako że ograniczenie 
piractwa może doprowadzić do obniżenia cen i udostępnienia konsumentom bardziej 
pomysłowych produktów wyższej jakości;

8. wzywa do egzekwowania praw własności intelektualnej w sieci; zauważa, że dyrektywa 
2004/48/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie 
egzekwowania praw własności intelektualnej1 oraz dyrektywa 2000/31/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 8 czerwca 2000 r. w sprawie niektórych aspektów prawnych 
usług społeczeństwa informacyjnego, w szczególności handlu elektronicznego w ramach 
rynku wewnętrznego („dyrektywa o handlu elektronicznym”)2 dają podstawy dla 
skutecznej ochrony praw autorskich; jest zdania, że w tych ramach powinna zostać 
nawiązana współpraca między internetowymi dostawcami usług i treści; zauważa 
ponadto, że w celu oferowania i rozpowszechniania wartościowych treści za pomocą 
Internetu nieodzowna jest walka z piractwem internetowym, uważa jednak, że każda 
metoda powinna uwzględniać mechanizmy gwarantujące zachowanie równowagi 
związane z egzekwowaniem prawa oraz kluczową rolę sądów orzekających w sprawach 
naruszeń, jak również przepisy w zakresie ochrony danych;

9. wzywa dostawców usług internetowych do współdziałania w zwalczaniu piractwa 
internetowego poprzez wykonywanie warunków i postanowień umów pozwalających im 
zlikwidować materiały naruszające prawa autorskie lub zablokować dostęp do nich oraz 
zawiesić i zamknąć konta abonentów naruszających przepisy prawa własności 
intelektualnej; w podobnym duchu, wzywa dostawców usług internetowych do 
stosowania środków filtrujących mających na celu zapobieganie naruszeniom praw 
autorskich;

10. wzywa państwa członkowskie do odrzucenia protekcjonistycznej polityki i zajęcia się 
rozporządzeniami, które obecnie działają na niekorzyść przemysłu kulturalnego Unii 
Europejskiej, zapewniając w ten sposób wspomnianemu przemysłowi możliwość 
i bodziec do lepszego konkurowania zarówno w UE, jak i na skalę światową;

11. nawołuje Komisję do dokonania przeglądu listy dóbr i usług w dziedzinie kultury, 
zawartej w załączniku III dyrektywy Rady 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r. 
w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej3; zauważa, że z myślą 
o stawieniu czoła zakłóceniom w funkcjonowaniu rynku, które obecnie mają niekorzystny 
wpływ na konkurencyjność niektórych dziedzin przemysłu kulturalnego, należy 
w bardziej ogólny sposób rozpatrzyć różnice w stawkach podatku VAT od dóbr i usług 
kulturalnych na całym terytorium UE;

12. przypomina znaczenie celów inicjatywy audiowizualnej i2i Europejskiego Banku 
Inwestycyjnego oraz wzywa do maksymalnego jej wykorzystania; zachęca Komisję oraz 

                                               
1  Dz.U. L 157 z 30.4.2004, str. 45 — zmieniona w Dz.U. L 195 z 2.6.2004, str. 16 oraz Dz.U. L 204 z 4.8.2007, 

str. 27
2  Dz.U. L 178 z 17.7.2000, str. 1
3   Dz.U. L 347 z 11.12.2006, str. 1 — dyrektywa zmieniona dyrektywą 2006/138/WE (Dz.U. L 384 z 

29.12.2006, str. 92)
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państwa członkowskie do opracowywania dalszych sposobów udzielania wsparcia 
finansowego dla zakładania oraz rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw działających 
w sektorze twórczości i kultury (na przykład poprzez siódmy ramowy program Wspólnot 
Europejskich na rzecz badań, rozwoju technologicznego i demonstracji, na lata 
2007−2013); zachęca do wykorzystywania funduszy strukturalnych do wspierania 
sektorów zajmujących się sztuką tradycyjną i dziedzictwem kulturowym oraz przemysłu 
kulturalnego i innowacyjnego; wzywa Komisję do monitorowania tych działań oraz do 
pomocy w rozpowszechnianiu najlepszych praktyk.
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