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SUGGESTIES

De Commissie industrie, onderzoek en energie verzoekt de ten principale bevoegde 
Commissie cultuur en onderwijs onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te 
nemen:

1. merkt op dat de culturele industrieën behoren tot de voornaamste leveranciers van 
diensten met een toegevoegde waarde, die de basis vormen voor een dynamische 
kenniseconomie en derhalve dienen te worden erkend als een belangrijke 
concurrentiebepalende factor in de Europese Unie;

2. is van oordeel dat de culturele industrieën, die een belangrijke bron van nieuwe 
werkgelegenheid in Europa vormen, met name de ontwikkeling van creatief talent dienen 
te bevorderen; dringt er bij de lidstaten op aan nieuwe, innovatieve vormen van 
permanente educatie aan te moedigen waardoor creatief talent wordt gecultiveerd;

3. erkent dat de culturele industrieën in het kader van de agenda van Lissabon groei 
stimuleren en banen scheppen en is daarom van oordeel dat de nadruk dient te worden 
gelegd op de ontwikkeling van vaardigheden in de creatieve sectoren en het ondersteunen 
van innovatie in deze sectoren; dringt er bij de Commissie op aan te bewerkstelligen dat er 
in alle lidstaten voldoende middelen worden vrijgemaakt voor de culturele industrieën;

4. hecht veel belang aan het herziene voorstel voor een Richtlijn van het Europees Parlement 
en de Raad tot wijziging van Richtlijn 89/552/EEG van de Raad betreffende de 
coördinatie van bepaalde wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen in de lidstaten 
inzake de uitoefening van televisie-omroepactiviteiten (“Audiovisuele mediadiensten 
zonder grenzen”)1, roept de lidstaten ertoe op ervoor te zorgen dat de richtlijn tijdig wordt 
omgezet en verzoekt de Commissie het Parlement van informatie te voorzien omtrent de 
tenuitvoerlegging daarvan;

5. wijst met nadruk op de mogelijkheden die snelle breedbandverbindingen en nieuwe 
draadloze technologieën in elke van de 27 lidstaten te bieden hebben voor de ontwikkeling 
en verspreiding van nieuwe innovatieve culturele diensten en inhoud in zowel plattelands-
als stedelijke gebieden; verzoekt de lidstaten daarnaast prioriteit te geven aan de 
ontwikkeling van breedbandnetwerken in plattelands- en perifere gebieden, teneinde de 
digitale kloof te overbruggen; merkt op dat de technologische vooruitgang op de diverse 
terreinen de consument in staat stelt zich sneller toegang te verschaffen tot culturele 
inhoud;

6. wijst eens te meer op de enorme mogelijkheden die omschakeling op digitaal voor 
culturele industrieën te bieden heeft in termen van de voordelen welke zijn verbonden aan
via digitale uitzendingen geleverde innovatieve diensten, zoals lagere kosten, betere
kwaliteit, grotere diversiteit en meer concurrentie; dringt aan op de invoering van een 
regelgevingskader dat een flexibeler gebruik van het spectrum mogelijk maakt;

7. is van mening dat een krachtige bescherming van intellectuele-eigendomsrechten van 
                                               
1 COM(2007)0170.



PE 394.129v02-00 4/6 AD\693052NL.doc

NL

essentieel belang is voor het concurrentievermogen van culturele industrieën en voor de 
EU een wezenlijke factor vormt om creatief talent en culturele inhoud te kunnen 
aantrekken, cultiveren en ontwikkelen; is zich ervan bewust dat mag worden verwacht dat 
de individuele consument hiervan zal profiteren, aangezien minder piraterij normaliter zal 
resulteren in lagere prijzen en de consument meer creatieve producten zal kunnen kopen 
van hogere kwaliteit;

8. dringt aan op handhaving van intellectuele-eigendomsrechten voor online-producten; 
merkt op dat Richtlijn 2004/48/EG van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 
2004 betreffende de handhaving van intellectuele-eigendomsrechten1 en Richtlijn 
2000/31/EG van het Europees Parlement en de Raad van 8 juni 2000 betreffende bepaalde 
juridische aspecten van de diensten van de informatiemaatschappij, met name de 
elektronische handel, in de interne markt ("Richtlijn inzake elektronische handel")2 een 
doeltreffende bescherming bieden tegen schending van het auteursrecht; is van mening dat 
providers van internetdiensten en aanbieders van inhoud binnen dit kader dienen samen te 
werken; merkt voorts op dat bestrijding van internetpiraterij een noodzakelijke 
voorwaarde is voor het aanbieden en distribueren van waardevolle inhoud via het internet; 
is evenwel van oordeel dat ongeacht de gevolgde aanpak rekening moet worden gehouden
met de controles en waarborgen waar wettelijk in wordt voorzien, met de centrale rol van 
rechtbanken bij de bestrijding van inbreuken, alsook met de regels inzake
gegevensbescherming;

9. roept providers van internetdiensten ertoe op aan de bestrijding van internetpiraterij mee 
te werken door de hand te houden aan hun contractuele bepalingen en voorwaarden, die
hen de mogelijkheid bieden de toegang tot materiaal dat het auteursrecht schendt te 
verwijderen of te blokkeren en abonnementen op te schorten of te beëindigen wanneer 
abonnees inbreuk plegen op intellectuele-eigendomsrechten; dringt er bij internetproviders 
vanuit diezelfde optiek op aan schending van auteursrechten met behulp van 
filtermechanismen tegen te gaan;

10. dringt er bij de lidstaten op aan zich van protectionistische maatregelen te onthouden en in 
plaats daarvan regelgeving aan te pakken waardoor de Europese culturele industrieën 
worden benadeeld, en deze sector er aldus toe in staat te stellen en te dwingen scherper te 
concurreren, zowel binnen de EU als op wereldschaal;

11. dringt bij de Commissie aan op herziening van de lijst van culturele goederen en diensten 
uit bijlage III van Richtlijn 2006/112/EG van de Raad van 28 november 2006 betreffende 
het gemeenschappelijke stelsel van belasting over de toegevoegde waarde3; merkt op dat 
een breder opgezet onderzoek naar de variaties in verlaagde BTW-tarieven voor culturele 
goederen en diensten binnen de EU noodzakelijk is om marktverstoringen tegen te gaan
waar het concurrentievermogen van bepaalde sectoren van de cultuurindustrie momenteel 
onder te lijden heeft;

                                               
1 PB L 157 van 30.4.2004, blz. 45. Gerectificeerd in PB L 195 van 2.6.2004, blz. 16 en PB L 204 van 4.8.2007, 
blz. 27.
2 PB L 178 van 17.7.2000, blz. 1
3 PB L 347 van 11.12.2006, blz. 1. Richtlijn gewijzigd bij Richtlijn 2006/138/EG (PB L 384 van 29.12.2006, 

blz. 92).
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12. wijst opnieuw op het belang van de doelstellingen van het “i2i”-initiatief van de Europese 
Investeringsbank en roept ertoe op daarvan maximaal gebruik te maken; spoort de 
Commissie en de lidstaten ertoe aan op zoek te gaan naar alternatieve manieren om
financiële bijstand te verlenen bij het starten en opbouwen van kleine en middelgrote 
ondernemingen in de culturele en creatieve sector (bijvoorbeeld door middel van het 
Zevende Kaderprogramma van de Europese Gemeenschappen voor activiteiten op het 
gebied van onderzoek, technologische ontwikkeling en demonstratie (2007-2013)); 
moedigt het gebruik van de structuurfondsen aan voor het ondersteunen van traditionele 
kunst- en erfgoedsectoren en van culturele en innovatieve industrieën; roept de Commissie 
op deze activiteiten van nabij te volgen en behulpzaam te zijn bij de verspreiding van 
optimale praktijken.
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