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Książki są niezbędne do rozwoju i przepływu wiedzy oraz kultury. 
Odgrywają one kluczową rolę w zakresie promowania różnorodności 
kulturowej, jednego z największych atutów Europy, oraz wzmacniają 
pozycję obywateli europejskich. Promowanie czytelnictwa i wiedzy 
musi znajdować się w centrum naszej polityki kulturalnej. 
 
Era cyfrowa daje ogromne możliwości dla przyszłości książek i wiedzy, 
w szczególności w kwestii promowania czytelnictwa wśród młodszych 
pokoleń. Innowacje w przemyśle wydawniczym muszą być wspierane, 
ponieważ jest to jedyny sposób, aby sektor ten był w stanie sprostać 
zmieniającym się oczekiwaniom czytelników i twórców. 
 
Niezależnie czy jest ona cyfrowa czy drukowana, to treść tworzy 
książkę, a nie sposób, w jaki czytelnik ma do niej dostęp. Książka jest 
książką niezależnie od tego jaką ma formę. 
 
W związku z powyższym wyrażamy przekonanie, że konieczne jest 
zastosowanie tych samych obniżonych stawek podatku VAT dla 
książek cyfrowych oraz drukowanych. Neutralnie technologiczne 
przepisy muszą zostać w jasny sposób zatwierdzone na poziomie 
europejskim, tak aby innowacje i rozwój e-książek nie były zagrożone. 
 
Zwracamy się do Komisji Europejskiej, by niezwłocznie zaproponowała 
zmiany w prawodawstwie europejskim, aby umożliwić stosowanie 
obniżonych stawek podatku VAT w odniesieniu do wszystkich książek, 
niezależnie od tego czy są one drukowane czy cyfrowe. 
 
W momencie gdy Komisja Europejska ma zamiar przedstawić swoją 
strategię jednolitego rynku cyfrowego, Europa musi korzystać z 
zasobów cyfrowych, aby wspierać szerszy dostęp do wiedzy i kultury 
oraz promować różnorodność kulturową. Poprzez włączenie w jej 
zakres zmian, za którymi w sposób zdecydowany się opowiadamy, ta 
europejska strategia musi położyć kres nieuzasadnionej dyskryminacji 
e-książek. 
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