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22.2.2017 A8-0030/1 

Amendement  1 

Dominique Bilde 

namens de ENF-Fractie 

 

Verslag A8-0030/2017 

Silvia Costa 

Uitvoering van het programma "Creatief Europa" 

2015/2328(INI) 

Ontwerpresolutie 

Visum 2 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

– gezien de artikelen 167 en 173 van het 

Verdrag betreffende de werking van de 

Europese Unie, 

– gezien de artikelen 6, 167 en 173 van het 

Verdrag betreffende de werking van de 

Europese Unie, 

Or. en 
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22.2.2017 A8-0030/2 

Amendement  2 

Dominique Bilde 

namens de ENF-Fractie 

 

Verslag A8-0030/2017 

Silvia Costa 

Uitvoering van het programma "Creatief Europa" 

2015/2328(INI) 

Ontwerpresolutie 

Visum 11 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

– gezien zijn resolutie van 19 januari 2016 

over de rol van interculturele dialoog, 

culturele diversiteit en onderwijs bij het 

uitdragen van de fundamentele waarden 

van de EU2, 

___________  

2 Aangenomen teksten, P8_TA(2016)0005. 

Schrappen 

Or. en 



 

AM\1118055NL.docx  PE598.506v01-00 

NL In verscheidenheid verenigd NL 

 

22.2.2017 A8-0030/3 

Amendement  3 

Dominique Bilde 

namens de ENF-Fractie 

 

Verslag A8-0030/2017 

Silvia Costa 

Uitvoering van het programma "Creatief Europa" 

2015/2328(INI) 

Ontwerpresolutie 

Overweging C 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

C. overwegende dat het programma 

Creatief Europa, en met name het 

subprogramma Cultuur, ernstig 

ondergefinancierd is en het daardoor 

moeilijk heeft om aan de hoge 

verwachtingen te voldoen; 

C. overwegende dat het programma 

Creatief Europa, met inbegrip van het 

subprogramma Cultuur beschikt over een 

totale begroting van 1,46 miljard EUR 

voor de periode 2014-2020 onder rubriek 

3 van het meerjarig financieel kader; 

Or. en 
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22.2.2017 A8-0030/4 

Amendement  4 

Dominique Bilde 

namens de ENF-Fractie 

 

Verslag A8-0030/2017 

Silvia Costa 

Uitvoering van het programma "Creatief Europa" 

2015/2328(INI) 

Ontwerpresolutie 

Overweging H 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

H. overwegende dat in het 

sectoroverschrijdend onderdeel de 

strategische doelstelling om transnationale 

en transsectorale culturele samenwerking 

te bevorderen slechts gedeeltelijk is 

uitgewerkt; 

H. overwegende dat in het 

sectoroverschrijdend onderdeel de 

strategische doelstelling om transnationale 

en transsectorale culturele samenwerking 

te bevorderen slechts gedeeltelijk is 

uitgewerkt, met name ten gevolge van de 

spreiding van zijn taken door de 

toevoeging van de specifieke maatregel 

inzake de sociale integratie van 

vluchtelingen; 

Or. en 
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22.2.2017 A8-0030/5 

Amendement  5 

Dominique Bilde 

namens de ENF-Fractie 

 

Verslag A8-0030/2017 

Silvia Costa 

Uitvoering van het programma "Creatief Europa" 

2015/2328(INI) 

Ontwerpresolutie 

Overweging M 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

M. overwegende dat er in 2016 in het kader 

van het sectoroverschrijdend onderdeel een 

specifieke oproep is gelanceerd voor 

vluchtelingen die deelnemen aan de 

Europese samenleving, ter bevordering en 

ondersteuning van creativiteit en 

interculturele dialoog; 

M. overwegende dat er in 2016 in het kader 

van het sectoroverschrijdend onderdeel een 

specifieke oproep is gelanceerd voor 

vluchtelingen die deelnemen aan de 

Europese samenleving, ter bevordering en 

ondersteuning van creativiteit en 

interculturele dialoog; overwegende dat 

deze maatregel in 2015 werd gefinancierd 

met een bedrag van 1,6 miljoen EUR; 

Or. en 
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22.2.2017 A8-0030/6 

Amendement  6 

Dominique Bilde 

namens de ENF-Fractie 

 

Verslag A8-0030/2017 

Silvia Costa 

Uitvoering van het programma "Creatief Europa" 

2015/2328(INI) 

Ontwerpresolutie 

Overweging O 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

O. overwegende dat in de verordening 

weliswaar wordt voorzien in de 

totstandbrenging van bilaterale 

overeenkomsten met derde landen om hen 

in het programma of delen ervan te laten 

participeren, maar dat tot nu toe slechts 

een handvol landen de procedure heeft 

voltooid; 

O. overwegende dat in de verordening 

weliswaar wordt voorzien in de 

totstandbrenging van bilaterale 

overeenkomsten met derde landen om hen 

in het programma of delen ervan te laten 

participeren, maar dat de beperkte 

begroting van Creatief Europa en zijn 

specifieke doelstellingen in verband met 

de Europese cultuur ertoe zouden moeten 

leiden dat de nadruk op aanvragen uit de 

lidstaten komt te liggen; 

Or. en 
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22.2.2017 A8-0030/7 

Amendement  7 

Dominique Bilde 

namens de ENF-Fractie 

 

Verslag A8-0030/2017 

Silvia Costa 

Uitvoering van het programma "Creatief Europa" 

2015/2328(INI) 

Ontwerpresolutie 

Overweging R 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

R. overwegende dat het percentage 

succesvolle aanvragen voor Cultuur 15 % 

bedraagt en voor MEDIA 44 %, maar dat 

het percentage in dit laatste subprogramma 

zelfs nog lager ligt (32 %) wanneer 

automatische regelingen niet worden 

meegerekend;  

R. overwegende dat het percentage 

succesvolle aanvragen voor Cultuur 15 % 

bedraagt en voor MEDIA 44 %, maar dat 

het percentage in dit laatste subprogramma 

zelfs nog lager ligt (32 %) wanneer 

automatische regelingen niet worden 

meegerekend; overwegende dat in het 

geval van het subprogramma Cultuur de 

geselecteerde projecten bovendien 

voornamelijk van non-profitorganisaties 

afkomstig zijn, hetgeen erop lijkt te wijzen 

dat het programma geen financiële 

middelen ter beschikking stelt aan 

organisaties met winstoogmerk, zoals 

middelgrote bedrijven;  

Or. en 
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22.2.2017 A8-0030/8 

Amendement  8 

Dominique Bilde 

namens de ENF-Fractie 

 

Verslag A8-0030/2017 

Silvia Costa 

Uitvoering van het programma "Creatief Europa" 

2015/2328(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 1 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

1. dringt er bij de lidstaten op aan de 

begroting voor Creatief Europa op te 

trekken zodat ze in overeenstemming is 

met de verwachtingen van de Europese 

burger en met de ambities van elk 

subprogramma, en vraagt dus te 

aanvaarden dat de waarde van culturele 

producties niet louter aan de hand van 

economische cijfers kan worden 

afgemeten en ervoor te zorgen dat het 

programma efficiënter kan worden en 

betere resultaten kan boeken; 

1. stelt voor dat de lidstaten een 

geoptimaliseerd beheer van de 

beschikbare middelen invoeren, met name 

door de subprogramma's Cultuur en 

MEDIA in evenwicht te brengen en door 

een einde te maken aan de verruiming 

van de doelstellingen en van de deelname 

van derde landen ten einde het accent te 

leggen op belangrijke projecten van 

kandidaten uit de lidstaten; 

Or. en 
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22.2.2017 A8-0030/9 

Amendement  9 

Dominique Bilde 

namens de ENF-Fractie 

 

Verslag A8-0030/2017 

Silvia Costa 

Uitvoering van het programma "Creatief Europa" 

2015/2328(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 6 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

6. verzoekt de Commissie zo nauw 

mogelijk samen te werken met de Unesco, 

de Raad van Europa en de OESO om een 

sterkere basis van gezamenlijke bijdragen 

te ontwikkelen bij het uitwerken van 

programmadoelstellingen en 

effectbeoordelingen, met name in 

internationaal perspectief en wat de 

eerbiediging van de specifieke menselijke 

en economische waarde van cultuur en 

creatie betreft; 

6. wijst op de mogelijkheid voor de 

lidstaten zo nauw mogelijk samen te 

werken met de Unesco, de Raad van 

Europa en de OESO om een sterkere basis 

van gezamenlijke bijdragen te ontwikkelen 

bij het uitwerken van 

programmadoelstellingen en 

effectbeoordelingen, met name in 

internationaal perspectief en wat de 

eerbiediging van de specifieke menselijke 

en economische waarde van cultuur en 

creatie betreft; 

Or. en 
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22.2.2017 A8-0030/10 

Amendement  10 

Dominique Bilde 

namens de ENF-Fractie 

 

Verslag A8-0030/2017 

Silvia Costa 

Uitvoering van het programma "Creatief Europa" 

2015/2328(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 21 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

21. is verheugd over de huidige 

werkzaamheden van de Commissie en het 

EACEA voor het wijzigen van het systeem 

van automatische puntentoekenning om 

echt gelijke voorwaarden te creëren, 

waarbij op evenwichtige wijze rekening 

wordt gehouden met alle criteria die 

worden vermeld in het programma 

Creatief Europa (transnationaal karakter, 

ontwikkeling van transnationale 

samenwerking, schaalvoordelen, kritische 

massa, hefboomeffect), alsook met de 

productiecapaciteit en de bestaande 

nationale steunregelingen voor de 

audiovisuele sector; 

21. is verheugd over de huidige 

werkzaamheden van de Commissie en het 

EACEA voor het wijzigen van het systeem 

van automatische puntentoekenning, 

aangezien dit kan leiden tot een systeem 

van "positieve discriminatie" ten gunste 

van landen met een lagere 

productiecapaciteit, hetgeen tot gevolg 

heeft dat de artistieke kwaliteit van de 

projecten en het innovatiepotentieel ervan 

nadelig worden beïnvloed en aldus de 

landen met een grotere 

productiecapaciteit worden "gestraft";  

Or. en 
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22.2.2017 A8-0030/11 

Amendement  11 

Dominique Bilde 

namens de ENF-Fractie 

 

Verslag A8-0030/2017 

Silvia Costa 

Uitvoering van het programma "Creatief Europa" 

2015/2328(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 24 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

24. pleit ervoor dat het Europees 

audiovisueel erfgoed wordt veiliggesteld 

en beschikbaar wordt gemaakt voor 

studiedoeleinden, om redenen van 

publieksbinding en met het oog op 

economische bevordering, door films en 

audiovisuele archieven te digitaliseren; 

24. pleit ervoor dat het Europees 

audiovisueel erfgoed wordt veiliggesteld 

en beschikbaar wordt gemaakt voor 

studiedoeleinden, om redenen van 

publieksbinding en met het oog op 

economische bevordering, door films en 

audiovisuele archieven te digitaliseren, en 

dat hierbij wordt gezorgd voor de 

eerbiediging van het auteursrecht en 

aanverwante rechten; 

Or. en 



 

AM\1118055NL.docx  PE598.506v01-00 

NL In verscheidenheid verenigd NL 

 

22.2.2017 A8-0030/12 

Amendement  12 

Dominique Bilde 

namens de ENF-Fractie 

 

Verslag A8-0030/2017 

Silvia Costa 

Uitvoering van het programma "Creatief Europa" 

2015/2328(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 25 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

25. onderstreept dat de Europese 

audiovisuele sector, in de context van een 

internationaal en steeds competitiever 

filmlandschap, nog steeds maatstaven 

moet hooghouden om te waken over zijn 

diversiteit en onafhankelijkheid; 

benadrukt dat rechtstreekse steun voor 

Europese audiovisuele producties 

noodzakelijk is, met name tijdens de 

ontwikkelingsfase van projecten, en moet 

plaatsvinden door scholing uit te breiden 

naar bijkomende activiteiten en door het 

concurrentievermogen van de sector te 

versterken; 

25. onderstreept dat de audiovisuele 

sectoren van de lidstaten, in de context 

van een internationaal en steeds 

competitiever filmlandschap, nog steeds 

moeten worden ondersteund, en dat met 

het oog hierop beleid nodig is de fiscale 

en sociale dumping te bestrijden, de 

lidstaten in staat te stellen hun culturele 

sector en uitzonderingen voor cultuur te 

beschermen, alsmede te zorgen dat de 

cultuur, de media en de creatieve 

industrieën buiten de 

vrijhandelsovereenkomsten blijven, en 

scholing te ontwikkelen, met inbegrip van 

gefaciliteerd leren, opdat meer 

maatregelen worden opgenomen en de 

nodige nadruk wordt gelegd op opleiding 

voor opleiders; 

Or. en 
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22.2.2017 A8-0030/13 

Amendement  13 

Dominique Bilde 

namens de ENF-Fractie 

 

Verslag A8-0030/2017 

Silvia Costa 

Uitvoering van het programma "Creatief Europa" 

2015/2328(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 27 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

27. erkent dat Europese onlineplatforms 

nog steeds niet concurrerend zijn op 

internationaal niveau, ondanks de steun die 

wordt verleend voor onlinedistributie, en 

dat Europese inhoud op bestaande 

platforms moeilijk te vinden of moeilijk 

toegankelijk is; 

27. erkent dat Europese onlineplatforms 

nog steeds niet concurrerend zijn op 

internationaal niveau, ondanks de steun die 

wordt verleend voor onlinedistributie, en 

dat Europese inhoud op bestaande 

platforms moeilijk te vinden of moeilijk 

toegankelijk is; onderstreept dat vele 

Europese landen over een enorm 

potentieel beschikken op het stuk van 

innovatie en nieuwe technologieën, en dat 

het derhalve zaak is hen deze sectoren te 

laten ontwikkelen via ambitieuze 

nationale beleidsmaatregelen om hun 

positie op de internationale markt veilig te 

stellen; 

Or. en 
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22.2.2017 A8-0030/14 

Amendement  14 

Dominique Bilde 

namens de ENF-Fractie 

 

Verslag A8-0030/2017 

Silvia Costa 

Uitvoering van het programma "Creatief Europa" 

2015/2328(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 29 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

29. onderstreept dat de Commissie met 

een voorstel moet komen voor een 

datagestuurd Europees project voor 

publieksbinding, gericht op het 

onderzoeken en versterken van de 

capaciteit van de Europese audiovisuele 

en filmsector om gegevens over 

kijkgedrag van het publiek te verzamelen, 

te analyseren en te voorspellen, met het 

oog op het vergroten van de vraag naar 

niet-nationale Europese films; 

Schrappen 

Or. en 
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22.2.2017 A8-0030/15 

Amendement  15 

Dominique Bilde 

namens de ENF-Fractie 

 

Verslag A8-0030/2017 

Silvia Costa 

Uitvoering van het programma "Creatief Europa" 

2015/2328(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 30 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

30. onderstreept dat er steeds meer 

ondersteuning wordt geboden aan 

onafhankelijke televisieproducenten voor 

fictieseries die men in de hele wereld wil 

laten doorbreken, met name om een 

authentiek Europees antwoord te bieden op 

de huidige grote vraag naar kwaliteitsvolle 

series, zelfs al lijkt het erop dat de beste 

resultaten tot nu toe worden behaald in de 

sector van documentaires en producties 

voor kinderen; 

30. onderstreept dat moet worden gezorgd, 

in de eerste plaats door de nationale 

autoriteiten, voor de ondersteuning aan 

onafhankelijke televisieproducenten voor 

fictieseries die men in de hele wereld wil 

laten doorbreken, met name om een 

authentiek Europees antwoord te bieden op 

de huidige grote vraag naar kwaliteitsvolle 

series, zelfs al lijkt het erop dat de beste 

resultaten tot nu toe worden behaald in de 

sector van documentaires en producties 

voor kinderen; 

Or. en 
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22.2.2017 A8-0030/16 

Amendement  16 

Dominique Bilde 

namens de ENF-Fractie 

 

Verslag A8-0030/2017 

Silvia Costa 

Uitvoering van het programma "Creatief Europa" 

2015/2328(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 32 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

32. vraagt de Commissie om een wijziging 

van het bonussysteem voor het gelijktijdig 

uitbrengen van producties in zalen en via 

video on demand (VOD); 

32. vraagt de Commissie om handhaving 

van het bonussysteem ten einde het 

gelijktijdig uitzenden van producties in 

bioscopen en via video on 

demanddiensten te verhinderen in het 

licht van de verschillen tussen Europese 

landen en de noodzaak om een eerste 

uitzending in bioscopen mogelijk te 

maken, hetgeen vaak van cruciaal belang 

is voor vele kleine onafhankelijke 

bioscopen; stelt voor om, als tweede stap, 

te overwegen een aantal uitzonderingen in 

te voeren, zodat bepaalde films sneller 

kunnen worden uitgebracht via video on 

demand, video's of nieuwe media;  

Or. en 
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22.2.2017 A8-0030/17 

Amendement  17 

Dominique Bilde 

namens de ENF-Fractie 

 

Verslag A8-0030/2017 

Silvia Costa 

Uitvoering van het programma "Creatief Europa" 

2015/2328(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 40 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

40. stelt met klem dat stabiele en in hoge 

mate representatieve Europese culturele 

netwerken van fundamenteel belang zijn 

voor de zichtbaarheid van cultuur en 

artistieke activiteiten, binnen Europa en 

met derde landen, aangezien deze 

netwerken vaak als eerste samenwerkingen 

aangaan op nieuwe domeinen, in nieuwe 

sectoren of landen; is van mening dat hun 

rol als coördinatoren van activiteiten en 

bevorderaars van cultuur en creativiteit 

voor volledige artistieke domeinen moet 

worden ondersteund met operationele 

subsidies; is van mening er dat in dit 

opzicht op voorhand duidelijke en 

transparante selectiecriteria moeten worden 

vastgesteld; 

40. stelt met klem dat stabiele en in hoge 

mate representatieve Europese culturele 

netwerken van fundamenteel belang zijn 

voor de zichtbaarheid van cultuur en 

artistieke activiteiten, binnen Europa en 

met derde landen, aangezien deze 

netwerken vaak als eerste samenwerkingen 

aangaan op nieuwe domeinen, in nieuwe 

sectoren of landen; is van mening dat hun 

rol als coördinatoren van activiteiten en 

bevorderaars van cultuur en creativiteit 

voor volledige artistieke domeinen niet 

moet worden ondersteund met operationele 

subsidies, maar met subsidies voor 

projecten, aangezien operationele 

subsidies het risico in zich bergen van 

administratieve en financiële 

afhankelijkheid en wanbeheer van 

middelen; is van mening er dat in dit 

opzicht op voorhand duidelijke en 

transparante selectiecriteria moeten worden 

vastgesteld; 

Or. en 
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22.2.2017 A8-0030/18 

Amendement  18 

Dominique Bilde 

namens de ENF-Fractie 

 

Verslag A8-0030/2017 

Silvia Costa 

Uitvoering van het programma "Creatief Europa" 

2015/2328(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf  44 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

44. is ingenomen met de komende 

uitbreiding van de actie Culturele 

Hoofdstad van Europa vanaf 2020 naar 

kandidaat-lidstaten en EVA-landen en pleit 

voor een betere verspreiding van deze 

ervaring binnen de EU en daarbuiten; 

44. betreurt de komende uitbreiding van de 

actie Culturele Hoofdstad van Europa 

vanaf 2020 naar kandidaat-lidstaten en 

EVA-landen, aangezien uit de benaming 

al blijkt dat dit programma zou moeten 

dienen om de waarde van EU-steden te 

vergroten, zeker in een context van 

bezuinigingen en economische crisis; 

Or. en 



 

AM\1118055NL.docx  PE598.506v01-00 

NL In verscheidenheid verenigd NL 

 

22.2.2017 A8-0030/19 

Amendement  19 

Dominique Bilde 

namens de ENF-Fractie 

 

Verslag A8-0030/2017 

Silvia Costa 

Uitvoering van het programma "Creatief Europa" 

2015/2328(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 45 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

45. pleit ervoor dat het Europees 

erfgoedlabel meer zichtbaarheid krijgt en 

benadrukt hoe belangrijk de (materiële en 

immateriële) sites in kwestie zijn voor de 

Europese identiteit en voor de bevordering 

van een gedeeld gevoel tot Europa te 

behoren, alsook om aan de EU te bouwen 

en te leren over divers erfgoed voor een 

betere toekomst;  

45. pleit ervoor dat het Europees 

erfgoedlabel meer zichtbaarheid krijgt en 

benadrukt hoe belangrijk de (materiële en 

immateriële) sites in kwestie zijn voor de 

nationale identiteiten van de lidstaten en 

de valorisatie van de Europese beschaving 

via het gezamenlijk erfgoed;  

Or. en 
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22.2.2017 A8-0030/20 

Amendement  20 

Dominique Bilde 

namens de ENF-Fractie 

 

Verslag A8-0030/2017 

Silvia Costa 

Uitvoering van het programma "Creatief Europa" 

2015/2328(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 47 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

47. vraagt de Commissie na te denken 

over manieren om de toegang van in 

kunst bedreven vluchtelingen tot het 

programma Creatief Europa te 

vergemakkelijken; 

Schrappen 

Or. en 
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22.2.2017 A8-0030/21 

Amendement  21 

Dominique Bilde 

namens de ENF-Fractie 

 

Verslag A8-0030/2017 

Silvia Costa 

Uitvoering van het programma "Creatief Europa" 

2015/2328(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 55 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

55. is in het licht van de aanzienlijke 

instroom van migranten en vluchtelingen 

in de EU van de afgelopen jaren erg blij 

met de groeiende interculturele dimensie 

van het programma, die hopelijk vanaf 

2017 zal leiden tot meer projecten die 

culturele diversiteit en interculturele 

dialoog stimuleren en meertaligheid 

bevorderen; benadrukt dat dit als een 

regulier programmaonderdeel 

ondersteund moet worden, aangezien 

culturele integratie de komende jaren 

naar verwachting in vele lidstaten een 

uitdaging zal blijven; 

Schrappen 

Or. en 

 

 


