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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. constată că industriile culturale sunt furnizori importanţi de servicii cu valoare adăugată, 
care reprezintă baza unei economii dinamice a cunoaşterii şi, prin urmare, trebuie să fie 
recunoscute ca o contribuţie importantă la competitivitate în Uniunea Europeană;

2. consideră că industriile culturale, care constituie o importantă sursă de creare de locuri de 
muncă în UE, trebuie îndeosebi să exploateze talentul creator; îndeamnă statele membre 
să încurajeze modalităţi de învăţare pe tot parcursul vieţii noi şi inovatoare, care să 
contribuie la dezvoltarea talentului creator;

3. recunoaşte, în contextul Agendei de la Lisabona, că industriile culturale stimulează 
creşterea economică şi creează locuri de muncă; prin urmare este necesar ca în sectoarele 
creaţiei să se pună accentul pe dezvoltarea competenţelor şi pe sprijinirea inovaţiei în 
aceste domenii; invită Comisia să se asigure că sunt acordate suficiente resurse financiare 
pentru industriile culturale în statele membre.

4. acordă o mare importanţă propunerii modificate de directivă a Parlamentului European şi 
a Consiliului de modificare a Directivei 89/552/CEE a Consiliului privind coordonarea 
anumitor acte cu putere de lege şi acte administrative ale statelor membre cu privire la 
desfăşurarea activităţilor de difuzare a programelor de televiziune („Directiva Servicii de 
media audiovizuale fără frontiere”)1 şi invită statele membre să asigure transpunerea sa în 
timp util, precum şi Comisia să pună la dispoziţia Parlamentului European informaţii cu 
privire la punerea în aplicare a acestei directive;

5. subliniază oportunităţile create de tehnologiile în bandă largă de mare viteză disponibile în 
cele mai îndepărtate locuri şi de noile tehnologii fără fir pentru dezvoltarea şi difuzarea 
unor servicii şi a unui conţinut cultural nou şi inovator, atât în zonele rurale, cât şi în 
zonele urbane ale fiecăruia dintre cele 27 de state membre; în plus, invită statele membre 
să acorde prioritate dezvoltării de reţele în bandă largă în zonele rurale şi periferice, în 
vederea depăşirii decalajului digital; constată că progresul tehnologic îi oferă 
consumatorului un acces mai rapid la conţinutul cultural;

6. reaminteşte oportunităţile enorme pe care le creează trecerea la tehnologia digitală, având 
în vedere avantajele oferite de serviciile inovatoare ale televiziunii digitale, cum ar fi 
costurile reduse, calitatea mai bună, diversitatea mai mare şi concurenţa sporită; solicită 
elaborarea unui cadru legal care ar putea oferi o mai mare flexibilitate în folosirea 
frecvenţelor;

7. consideră că protecţia solidă a drepturilor de proprietate intelectuală este esenţială pentru 
competitivitatea industriilor culturale şi este vitală dacă UE doreşte să atragă, să 
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promoveze şi să dezvolte talentul creator şi conţinutul cultural; recunoaşte că consumatorii
individuali ar avea de câştigat din această situaţie, deoarece un nivel mai scăzut al 
pirateriei ar avea drept efect o scădere a preţurilor şi consumatorii ar putea să 
achiziţioneze mai multe produse creative de calitate superioară;

8. solicită respectarea, în lumea digitală, a drepturilor de proprietate intelectuală; constată că 
Directiva 2004/48/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 29 aprilie 2004 
privind respectarea drepturilor de proprietate intelectuală1 şi Directiva 2000/31/CE a 
Parlamentului European şi a Consiliului din 8 iunie 2000 privind anumite aspecte juridice 
ale serviciilor societăţii informaţionale, în special ale comerţului electronic, pe piaţa 
internă (directiva privind comerţul electronic)2 oferă o protecţie eficientă împotriva 
încălcărilor drepturilor de autor; consideră, în acest context, că furnizorii de servicii 
internet şi furnizorii de conţinut ar trebui să coopereze; constată, în plus, că lupta 
împotriva pirateriei online este o condi�ie necesară în vederea oferirii �i distribuirii, prin 
intermediul internetului, a unui conţinut valoros; totuşi, consideră că orice abordare 
trebuie să ia în considerare controalele şi echilibrele de putere asociate cu punerea în 
aplicare a legii şi rolul central al instanţelor competente în materie de infracţiuni, precum 
şi în materie de reguli de protecţie a informaţiei;

9. invită furnizorii de servicii internet să coopereze în cadrul luptei împotriva pirateriei pe 
internet prin aplicarea prevederilor şi a condiţiilor contractuale care le permit să elimine 
sau să blocheze accesul la dispozitivele care fac posibilă pirateria şi să suspende sau să 
închidă conturile persoanelor care încalcă drepturile de proprietate intelectuală; în aceeaşi 
ordine de idei, invită furnizorii de servicii internet să aplice filtre pentru a pune capăt 
infracţiunilor existente;

10. îndeamnă statele membre să respingă politicile protecţioniste şi să examineze, în schimb, 
reglementările care dezavantajează, în prezent, industriile culturale din UE şi, prin aceasta, 
să le permită şi să le oblige să fie mai competitive atât în UE, cât şi la nivel mondial;

11. îndeamnă Comisia să revizuiască lista bunurilor şi a serviciilor culturale prevăzute în 
anexa III la Directiva 2006/112/CE a Consiliului din 28 noiembrie 2006 privind sistemul 
comun al taxei pe valoarea adăugată1; constată că este necesară o analiză mai generală a 
variaţiei cotelor reduse de TVA pentru bunurile şi serviciile culturale pe teritoriul UE, în 
vederea remedierii distorsiunilor pieţei care afectează, în prezent, competitivitatea 
anumitor industrii culturale;

12. reiterează importanţa obiectivelor i2i ale Băncii Europene de Investiţii şi solicită utilizarea 
lor cât mai eficientă; încurajează Comisia şi statele membre să exploreze noi modalităţi de 
a oferi asistenţă financiară pentru înfiinţarea şi dezvoltarea întreprinderilor mici şi mijlocii 
în sectoarele culturii şi creaţiei [de exemplu, prin intermediul celui de-Al şaptelea 
program-cadru al Comunităţilor Europene pentru cercetare, dezvoltare tehnologică şi 
activităţi demonstrative (2007-2013)]; încurajează utilizarea fondurilor structurale pentru 
sprijinirea artelor tradiţionale, a patrimoniului şi a industriilor culturale şi inovatoare; 
invită Comisia să monitorizeze aceste activităţi şi să sprijine difuzarea de bune practici.

                                               
1  JO L 157, 30.4.2004, p. 45. Corectată în JO L 195, 2.6.2004, p. 16 şi JO L 204, 4.8.2007, p. 27.
2  JO L 178, 17.7.2000, p. 1.
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