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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. ugotavlja, da so kulturne industrije glavne ponudnice storitev z dodano vrednostjo, ki so 
podlaga za dinamično, na znanju temelječe gospodarstvo, in bi zato bilo treba priznati, da 
pomembno prispevajo h konkurenčnosti v Evropski uniji;

2. meni, da morajo kulturne industrije, ki so pomemben vir novih delovnih mest v Evropi, 
izkoristiti zlasti ustvarjalno nadarjenost; poziva države članice, naj podpirajo nove, 
inovativne oblike vseživljenjskega učenja, ki spodbujajo ustvarjalno nadarjenost;

3. v okviru lizbonske agende priznava, da kulturne industrije spodbujajo rast in ustvarjajo 
nova delovna mesta; zato meni, da je treba poudarjati razvoj spretnosti v ustvarjalnih 
sektorjih ter v njih podpirati inovacije; poziva Komisijo, da za kulturne industrije v 
državah članicah zagotovi zadostna finančna sredstva;

4. meni, da je spremenjeni predlog direktive Evropskega parlamenta in Sveta, ki spreminja 
Direktivo Sveta 89/552/EGS o usklajevanju nekaterih zakonov in drugih predpisov držav 
članic o opravljanju dejavnosti razširjanja televizijskih programov (direktiva o 
avdiovizualnih medijskih storitvah brez meja)1, zelo pomemben, in poziva države članice, 
naj zagotovijo njen pravočasen prenos, ter Komisijo, naj Evropskemu parlamentu 
zagotovi informacije o izvajanju te direktive;

5. poudarja možnosti, ki jih ustvarjajo daljnosežne širokopasovne storitve visoke hitrosti in 
nove brezžične tehnologije pri razvoju in razširjanju novih inovativnih kulturnih storitev 
in vsebin na podeželju ter v mestih v vseh 27 državah članicah; poleg tega poziva države 
članice, naj dajo prednost razvoju širokopasovnega omrežja na podeželskih in obrobnih 
območjih, da se premosti digitalni razkorak; ugotavlja, da tehnološki napredek 
potrošnikom omogoča hitrejši dostop do kulturnih vsebin;

6. ponovno poudarja, da se kulturnim industrijam z digitalnim preklopom odpirajo številne 
priložnosti v smislu prednosti inovativnih storitev zaradi digitalnega oddajanja, kot so 
nižji stroški, boljša kakovost, večja raznovrstnost in povečana konkurenca; poziva k 
oblikovanju regulativnega okvira, ki bo omogočil večjo prožnost pri uporabi spektra;

7. meni, da je dobra zaščita pravic intelektualne lastnine temeljna za konkurenčnost 
kulturnih industrij in bistvena, če želi Evropska unija privabljati ustvarjalne ljudi ter 
pospeševati in razvijati ustvarjalno nadarjenost ter kulturne vsebine; opaža, da bo to 
koristilo posameznim potrošnikom, saj se bodo z upadanjem piratstva znižale cene in 
bodo lahko kupili več ustvarjalnih izdelkov višje kakovosti;

8. poziva k uveljavitvi pravic intelektualne lastnine na internetu; ugotavlja, da so z Direktivo 
2004/48/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 29. aprila 2004 o uveljavljanju pravic 
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intelektualne lastnine1 in Direktivo 2000/31/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 8. 
junija 2000 o nekaterih pravnih vidikih storitev informacijske družbe, zlasti elektronskega 
poslovanja na notranjem trgu (Direktiva o elektronskem poslovanju)2 avtorske pravice 
učinkovito zaščitene; meni, da bi morali v tem okviru ponudniki spletnih storitev in 
ponudniki vsebin sodelovati; poleg tega poudarja, da je boj proti spletnemu piratstvu 
osnovni pogoj za ponujanje in širjenje dragocenih vsebin po internetu; vendar meni, da je 
treba pri vsakem pristopu upoštevati zavore in ravnovesja, povezana s kazenskim 
pregonom in osrednjo vlogo sodišč, ki obravnavajo kršitve in pravila o varstvu podatkov;

9. poziva ponudnike spletnih storitev, naj v boju proti spletnemu piratstvu sodelujejo tako, 
da izvršujejo pogodbene pogoje, ki jim omogočajo odstranitev gradiva, ki je predmet 
kršitve, ali onemogočijo dostop do njega ter začasno ali dokončno ukinejo račune 
naročnikov, ki kršijo pravice intelektualne lastnine; v tem smislu poziva ponudnike 
spletnih storitev, naj uporabljajo filtrirne sisteme, da bi preprečili kršenje avtorskih pravic;

10. poziva države članice, naj ne uvajajo zaščitnih politik, temveč naj namesto tega uredijo 
predpise, zaradi katerih so kulturne industrije EU zaenkrat v slabšem položaju, s čimer 
bodo tem industrijam omogočile in jih prisilile, da bodo postale bolj konkurenčne v EU in 
v svetu;

11. poziva Komisijo, naj ponovno pregleda seznam kulturnega blaga in storitev iz priloge III 
Direktive Sveta 2006/112/ES z dne 28. novembra 2006 o skupnem sistemu davka na 
dodano vrednost3; ugotavlja, da je potreben splošnejši pregled razlik med znižanimi 
stopnjami DDV za kulturno blago in storitve v EU, da se odpravi izkrivljanje trga, ki 
trenutno ogroža konkurenčnost nekaterih kulturnih industrij;

12. ponovno poudarja pomen ciljev i2i Evropske investicijske banke in poziva, da jih je treba 
čim bolj uporabiti; spodbuja Komisijo in države članice, naj preučijo nove načine za 
zagotavljanje finančne pomoči za zagon in rast malih in srednjih podjetij v kulturnih in 
ustvarjalnih sektorjih (npr. s sedmim okvirnim programom Evropskih skupnosti za 
raziskave, tehnološki razvoj in predstavitvene dejavnosti (2007–2013)); spodbuja uporabo 
strukturnih skladov za podporo sektorjem tradicionalne umetnosti in dediščine ter 
kulturnim in inovativnim industrijam; poziva Komisijo, naj nadzira te dejavnosti in 
pomaga razširjati najboljšo prakso.

                                               
1 UL L 157, 30.4.2004, str. 45. Popravek v UL L 195, 2.6.2004, str. 16 in UL L 204, 4.8.2007, str. 27.
2 UL L 178, 17.7.2000, str. 1.
3 UL L347, 11.12.2006, str. 1. Direktiva, kakor je bila spremenjena z direktivo 2006/138/ES (UL L384, 

29.12.2006, str. 92).
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