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21.3.2019 A8-0156/153

Amendement 153
Isabella Adinolfi, Rosa D'Amato, Rolandas Paksas
namens de EFDD-Fractie

Verslag A8-0156/2019
Silvia Costa
Vaststelling van het programma Creatief Europa (2021-2027) 
(COM(2018)0366 – C8-0237/2018 – 2018/0190(COD))

Voorstel voor een verordening
Overweging 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5) Bevordering van de Europese 
culturele verscheidenheid hangt af van het 
bestaan van bloeiende en veerkrachtige 
culturele en creatieve sectoren, die werken 
kunnen creëren, produceren en verspreiden 
naar een groot en divers Europees publiek. 
Zodoende wordt bedrijfspotentieel 
uitgebreid en wordt bijgedragen aan 
duurzame groei en nieuwe 
werkgelegenheid. Daarnaast draagt de 
bevordering van creativiteit bij aan een 
sterker concurrentievermogen en de 
stimulering van innovatie in de industriële 
waardeketens. Ondanks de recentelijk 
geboekte vooruitgang blijft de Europese 
culturele en creatieve markt versnipperd 
langs nationale en taalkundige lijnen, 
waardoor de culturele en creatieve sectoren 
niet ten volle kunnen profiteren van de 
Europese eengemaakte markt, en in het 
bijzonder van de digitale eengemaakte 
markt.

(5) Bevordering van de Europese 
culturele verscheidenheid hangt af van de 
vrijheid van culturele en artistieke 
expressie, van toereikende overheidssteun, 
van eerlijke contractuele voorwaarden 
voor artiesten en culturele actoren en van 
het bestaan van bloeiende en veerkrachtige 
culturele en creatieve sectoren, die kunnen 
innoveren en werken kunnen creëren, 
produceren en verspreiden naar een groot 
en divers Europees publiek. Zodoende 
worden de toegang tot en de 
totstandbrenging van creatieve inhoud en 
kennis vergroot en wordt bijgedragen aan 
welvaart en nieuwe werkgelegenheid, 
terwijl het concurrentievermogen wordt 
versterkt en innovatie in de industriële 
waardeketens wordt gestimuleerd. 
Ondanks de recentelijk geboekte 
vooruitgang blijft de Europese culturele en 
creatieve markt versnipperd langs nationale 
en taalkundige lijnen, waardoor de 
culturele en creatieve sectoren niet ten 
volle kunnen profiteren van de Europese 
eengemaakte markt, en in het bijzonder van 
de digitale eengemaakte markt.

Or. en
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21.3.2019 A8-0156/154

Amendement 154
Isabella Adinolfi, Rosa D'Amato, Rolandas Paksas
namens de EFDD-Fractie

Verslag A8-0156/2019
Silvia Costa
Vaststelling van het programma Creatief Europa (2021-2027) 
(COM(2018)0366 – C8-0237/2018 – 2018/0190(COD))

Voorstel voor een verordening
Overweging 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6) Het programma moet rekening 
houden met het duale karakter van de 
culturele en creatieve sectoren en derhalve 
oog hebben voor enerzijds de intrinsieke 
en artistieke waarde van cultuur, en 
anderzijds de economische waarde van die 
sectoren, waaronder de bredere bijdrage 
ervan aan concurrentievermogen, 
creativiteit en innovatie. Daarvoor zijn 
sterke Europese culturele en creatieve 
sectoren nodig, met name een levendige 
Europese audiovisuele industrie, gezien het 
vermogen ervan om een groot publiek te 
bereiken en het economische belang ervan, 
ook voor andere creatieve sectoren en voor 
cultureel toerisme. De concurrentie op de 
mondiale audiovisuele markten is echter 
nog groter geworden door de toenemende 
digitale verstoring, waaronder 
veranderingen in de mediaproductie en -
consumptie en het groeiende aandeel van 
mondiale platforms in de verspreiding van 
inhoud. Daarom is het nodig de steun aan 
de Europese industrie te intensiveren.

(6) Het programma moet rekening 
houden met het veelzijdige karakter van de 
culturele en creatieve sectoren en derhalve 
oog hebben voor de intrinsieke en 
artistieke waarde van cultuur evenals de 
maatschappelijke en economische waarde 
van die sectoren, waaronder de bredere 
bijdrage ervan aan de interculturele 
dialoog, sociale cohesie, welvaart en 
concurrentievermogen, creativiteit en 
innovatie. Daarvoor zijn sterke Europese 
culturele en creatieve sectoren nodig, met 
name een levendige Europese audiovisuele 
industrie, gezien het vermogen ervan om 
een groot publiek te bereiken op lokaal, 
nationaal en Europees niveau en het 
economische belang ervan, ook voor 
andere creatieve sectoren en voor 
duurzaam cultureel toerisme, in het 
bijzonder ten aanzien van lokale 
waardeketens. De concurrentie op de 
mondiale audiovisuele markten is echter 
nog groter geworden door de toenemende 
digitale verstoring, waaronder 
veranderingen in de mediaproductie en -
consumptie en het groeiende aandeel van 
mondiale platforms in de verspreiding van 
inhoud. Daarom is het nodig de steun aan 
de Europese industrie, in het bijzonder 
kmo's, te intensiveren.

Or. en
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21.3.2019 A8-0156/155

Amendement 155
Isabella Adinolfi, Rosa D'Amato, Rolandas Paksas
namens de EFDD-Fractie

Verslag A8-0156/2019
Silvia Costa
Vaststelling van het programma Creatief Europa (2021-2027) 
(COM(2018)0366 – C8-0237/2018 – 2018/0190(COD))

Voorstel voor een verordening
Overweging 9 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9 bis) Het onderdeel MEDIA van het 
programma moet steun geven aan met 
name onafhankelijke audiovisuele 
productiebedrijven, die op onschatbare 
wijze uitdrukking geven aan culturele 
diversiteit, maar vaak op belemmeringen 
stuiten wanneer zij proberen voldoende 
financiering los te krijgen en met 
wereldspelers te concurreren.

Or. en
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21.3.2019 A8-0156/156

Amendement 156
Isabella Adinolfi, Rosa D'Amato, Rolandas Paksas
namens de EFDD-Fractie

Verslag A8-0156/2019
Silvia Costa
Vaststelling van het programma Creatief Europa (2021-2027) 
(COM(2018)0366 – C8-0237/2018 – 2018/0190(COD))

Voorstel voor een verordening
Overweging 15

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(15) In overeenstemming met de 
Mededeling van de Commissie "Naar een 
geïntegreerde aanpak van cultureel erfgoed 
voor Europa" van 22 juli 201419 moeten 
relevant(e) beleid en instrumenten de 
duurzaamheidswaarde van het Europese 
erfgoed op de lang termijn tot zijn recht 
laten komen en moet een beter 
geïntegreerde aanpak worden ontwikkeld 
voor de instandhouding, benutting en 
ondersteuning ervan.

(15) In overeenstemming met de 
Mededeling van de Commissie "Naar een 
geïntegreerde aanpak van cultureel erfgoed 
voor Europa" van 22 juli 201419 moeten 
relevant(e) beleid en instrumenten de 
duurzaamheidswaarde van het Europese 
materiële en immateriële culturele erfgoed 
op de lange termijn tot zijn recht laten 
komen en moet een beter geïntegreerde 
aanpak worden ontwikkeld voor de 
instandhouding, verspreiding, benutting en 
ondersteuning ervan, onder andere door 
de digitalisering ervan.

_________________ _________________
19 COM/2014/0477 final 19 COM/2014/0477 final

Or. en
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21.3.2019 A8-0156/157

Amendement 157
Isabella Adinolfi, Rosa D'Amato, Rolandas Paksas
namens de EFDD-Fractie

Verslag A8-0156/2019
Silvia Costa
Vaststelling van het programma Creatief Europa (2021-2027) 
(COM(2018)0366 – C8-0237/2018 – 2018/0190(COD))

Voorstel voor een verordening
Overweging 16

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(16) In overeenstemming met de 
Mededeling van de Commissie "Investeren 
in een slimme, innovatieve en duurzame 
industrie — Een hernieuwde strategie voor 
het industriebeleid van de EU"20 van 
13 september 2017 moeten toekomstige 
acties bijdragen tot de integratie van 
creativiteit, ontwerp en geavanceerde 
technologie om nieuwe industriële 
waardeketens te genereren en traditionele 
industrieën nieuw leven in te blazen.

(16) In overeenstemming met de 
Mededeling van de Commissie "Investeren 
in een slimme, innovatieve en duurzame 
industrie — Een hernieuwde strategie voor 
het industriebeleid van de EU"20 van 
13 september 2017 moeten toekomstige 
acties bijdragen tot de integratie van 
creativiteit, ontwerp en geavanceerde 
technologie om nieuwe industriële 
waardeketens en bedrijfsmodellen te 
genereren en traditionele industrieën nieuw 
leven in te blazen. In dit verband moet het 
onderdeel MEDIA van het programma de 
ontwikkeling van innovatieve lokale, 
nationale en Europese onlineplatforms op 
het gebied van video-on-demand 
ondersteunen.

_________________ _________________
20 COM (2017)479 final 20 COM (2017)479 final

Or. en
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21.3.2019 A8-0156/158

Amendement 158
Isabella Adinolfi, Rosa D'Amato, Rolandas Paksas
namens de EFDD-Fractie

Verslag A8-0156/2019
Silvia Costa
Vaststelling van het programma Creatief Europa (2021-2027) 
(COM(2018)0366 – C8-0237/2018 – 2018/0190(COD))

Voorstel voor een verordening
Overweging 27 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(27 bis) Specifieke maatregelen 
moeten worden getroffen om de deelname 
aan het programma te verhogen van 
enerzijds micro-ondernemingen en start-
ups, vanwege hun beperkte financiële 
capaciteit en de moeite die zij ondervinden 
bij het verkrijgen van toegang tot 
particuliere financiering en anderzijds 
kmo's die gevestigd zijn in gebieden die 
zijn getroffen door natuurrampen, zoals 
aardbevingen en overstromingen. 
Natuurrampen hebben ernstige gevolgen 
voor het welzijn, de sociale cohesie en de 
economie van regio's. Initiatieven op het 
gebied van kunst, cultuur en creativiteit 
kunnen de bevolking van dergelijke 
regio's een nieuwe impuls geven door hen 
beter bewust te maken van hun 
maatschappelijke en culturele identiteit en 
hun economische veerkracht te 
versterken. Om deze reden moet een 
toereikend gedeelte van de totale 
begroting van het programma worden 
toegewezen aan de deelname van micro-
ondernemingen en start-ups evenals 
kmo's die zijn gevestigd in regio's die door 
natuurrampen zijn getroffen.  Ook 
moeten de medefinancieringspercentages 
van het programma worden verhoogd 
voor de kosten van acties die door 
dergelijke micro-ondernemingen, start-
ups en kmo's worden ondernomen.
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21.3.2019 A8-0156/159

Amendement 159
Isabella Adinolfi, Rosa D'Amato, Rolandas Paksas
namens de EFDD-Fractie

Verslag A8-0156/2019
Silvia Costa
Vaststelling van het programma Creatief Europa (2021-2027) 
(COM(2018)0366 – C8-0237/2018 – 2018/0190(COD))

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 1 – punt 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. "culturele en creatieve sectoren": 
alle sectoren waarin de activiteiten 
gebaseerd zijn op culturele waarden of 
artistieke en andere individuele of 
collectieve creatieve uitingen. Tot die 
activiteiten behoren onder meer het 
ontwikkelen, creëren, produceren, 
verspreiden en in stand houden van 
goederen en diensten die culturele, 
artistieke of andere creatieve uitingen 
belichamen, evenals aanverwante functies 
zoals educatie of beheer. Die activiteiten 
hebben het potentieel om innovatie en 
werkgelegenheid te genereren, met name 
uit intellectuele eigendom. De sectoren 
omvatten architectuur, archieven, 
bibliotheken en musea, artistieke 
ambachten, audiovisuele werken (zoals 
film, tv-producties, videogames en 
multimediale uitingen), materieel en 
immaterieel cultureel erfgoed, design (ook 
van mode), festivals, muziek, literatuur, 
uitvoerende kunsten, boeken en 
uitgeverijen, radioproducties en beeldende 
kunsten;

2. "culturele en creatieve sectoren": 
alle sectoren waarin de activiteiten 
gebaseerd zijn op culturele waarden of 
artistieke en andere individuele of 
collectieve creatieve uitingen, ongeacht of 
deze marktgericht of niet-marktgericht 
zijn. Tot die activiteiten behoren onder 
meer het ontwikkelen, creëren, produceren, 
verspreiden en in stand houden van 
goederen en diensten die culturele, 
artistieke of andere creatieve uitingen 
belichamen, evenals aanverwante functies 
zoals educatie of beheer. De sectoren 
omvatten architectuur, archieven, 
bibliotheken en musea, artistieke en 
traditionele ambachten, audiovisuele 
werken (zoals film, tv-producties, 
videogames en multimediale uitingen), 
materieel en immaterieel cultureel erfgoed, 
design (ook van mode), festivals, muziek, 
literatuur, uitvoerende kunsten, boeken en 
uitgeverijen, radioproducties en beeldende 
kunsten;

Or. en
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21.3.2019 A8-0156/160

Amendement 160
Isabella Adinolfi, Rosa D'Amato, Rolandas Paksas
namens de EFDD-Fractie

Verslag A8-0156/2019
Silvia Costa
Vaststelling van het programma Creatief Europa (2021-2027) 
(COM(2018)0366 – C8-0237/2018 – 2018/0190(COD))

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 1 – letter –a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) verhoging van de toegang van 
burgers tot en hun deelname aan het 
culturele leven;

Or. en
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21.3.2019 A8-0156/161

Amendement 161
Isabella Adinolfi, Rosa D'Amato, Rolandas Paksas
namens de EFDD-Fractie

Verslag A8-0156/2019
Silvia Costa
Vaststelling van het programma Creatief Europa (2021-2027) 
(COM(2018)0366 – C8-0237/2018 – 2018/0190(COD))

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – alinea 1 – letter e bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

e bis) behouden en verspreiden van 
materieel en immaterieel cultureel 
erfgoed door middel van digitalisering en 
andere initiatieven die gebruik maken van 
de nieuwste digitale technologieën;

Or. en
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21.3.2019 A8-0156/162

Amendement 162
Isabella Adinolfi, Rosa D'Amato, Rolandas Paksas
namens de EFDD-Fractie

Verslag A8-0156/2019
Silvia Costa
Vaststelling van het programma Creatief Europa (2021-2027) 
(COM(2018)0366 – C8-0237/2018 – 2018/0190(COD))

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – alinea 1 – letter b bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b bis) verbeteren van de toegankelijkheid 
van Europese audiovisuele werken voor 
personen met een handicap, in het 
bijzonder slechtzienden en 
slechthorenden;

Or. en


