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EUROPEES PARLEMENT 2009 - 2014

Commissie cultuur en onderwijs

CULT_PV(2012)1126_1

NOTULEN
Vergadering van 26 november 2012, 15.00 - 18.30 uur

en 27 november 2012, 9.00 - 12.00 uur
BRUSSEL

De vergadering wordt op maandag 26 november 2012 om 15.00 uur geopend onder 
voorzitterschap van Doris Pack (voorzitter).

1. Aanneming van de agenda CULT_OJ (2012)1126v01-00

De agenda wordt aangenomen.

2. Mededelingen van de voorzitter

-

3. Gedachtewisseling met mevrouw Neelie Kroes (vicevoorzitter, commissaris voor de 
digitale agenda)

Commissaris Kroes, verantwoordelijk voor de Digitale Agenda, gaat in op drie brede 
aandachtsgebieden van de commissie. In de eerste plaats spreekt zij over de wijze waarop 
internet kan bijdragen tot een florerende creatieve sector. In de tweede plaats gaat zij in 
op de vraag hoe de Commissie de vrijheid en het pluralisme van de media binnen en 
buiten de EU steunt. In de derde plaats spreekt zij over hoe een sterke digitale 
infrastructuur in de EU kan worden bevorderd, met name door middel van Connecting 
Europe. Zij kondigt aan dat de Commissie binnenkort een overzicht zal publiceren van de 
vooruitgang die met de "Digitale agenda voor Europa" is geboekt. Daarbij zal de nadruk 
liggen op de belangrijkste aspecten die nodig zijn om een Europese digitale economie te 
stimuleren - cloud computing, hogesnelheids-breedbandnetwerken, internetveiligheid, 
ondernemen op internet, internetvaardigheden, online-inhoud en -diensten en onderzoek 
en ontwikkeling.

Er ontstaat een brede gedachtewisseling waarbij de leden talrijke uiteenlopende punten 
aan de orde stellen - "censuur" door Apple, de situatie van de media in Hongarije, de 
bescherming van kinderen online, verweesde werken en digitalisering van 
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cinematografisch erfgoed, spectrumtoewijzing en de specifieke problemen die daardoor 
kunnen ontstaan voor theatergezelschappen, verschillende BTW-tarieven en het belang 
van medianeutraliteit, en de wachttijd voordat films beschikbaar zijn op DVD.

Sprekers: Malika Benarab-Attou, Silvia Costa, Nadja Hirsch, Petra Kammerevert, 
Morten Løkkegaard, Emma McClarkin, Doris Pack, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, 
Neelie Kroes (Commissie).

4. Internettelevisie

CULT/7/11253
2012/2300(INI)

Rapporteur: Petra Kammerevert (S&D)
Ten principale: CULT –

 Gedachtewisseling

Mevrouw Kammerevert zet haar oorspronkelijke gedachten over haar verslag over 
internettelevisie (INI2012/2300) uiteen. Internettelevisie (of hybride TV) is een nieuwe 
fase in het proces van technologische convergentie tussen het internet en de omroepen. 
Als internettelevisie ook toegankelijk wordt op traditionele TV-toestellen kan de kijker 
kiezen uit titels in een programmabibliotheek en toegang krijgen tot extra diensten op 
aanvraag, alsook tot internetinhoud. Internettelevisiediensten bestaan al in Duitsland en 
Italië en zullen binnenkort ook in Frankrijk en het VK worden geïntroduceerd. Daar 
steeds meer huishoudens toegang hebben tot hogere internetsnelheden en er steeds meer 
op elkaar aangesloten apparaten en inhoud beschikbaar zijn, zal internettelevisie snel 
groeien. De leden reageren op het betoog van mevrouw Kammerevert met vragen over de 
regelgevingsverwarring als gevolg van het feit dat lineaire en onlinediensten verschillend 
behandeld worden, over mogelijke concurrentievervalsing, gegevensbescherming en 
doelgroepreclame, en bescherming van minderjarigen.

Sprekers: Jean-Marie Cavada, Nadja Hirsch, Petra Kammerevert, Emma McClarkin, 
Doris Pack, Lorena Boix Alonso (Commissie - DG Connect).

De vergadering wordt om 16.50 uur gesloten.

5. Coördinatorenvergadering

De coördinatoren vergaderen met gesloten deuren. Hun besluiten staan onder punt 10 van 
deze notulen.

De voltallige vergadering wordt op dinsdag 27 november 2012 om 9.00 uur geopend onder 
voorzitterschap van Doris Pack, voorzitter.

6. 'ERASMUS VOOR IEDEREEN' - Het programma van de Unie voor onderwijs, 
beroepsopleiding, jeugd en sport

CULT/7/07906
***I 2011/0371(COD) COM(2011)0788 – C7-0436/2011
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Rapporteur: Doris Pack (PPE) PR – PE486.077v01-00
AM – PE496.577v01-00
AM – PE496.371v01-00

Ten principale: CULT –
Adviezen: AFET – Besluit: geen advies

DEVE – Iva Zanicchi (PPE) AD – PE492.937v02-00
AM – PE496.480v01-00

BUDG – Sidonia Elżbieta Jędrzejewska
(PPE)

AD – PE491.064v02-00
AM – PE494.826v01-00

EMPL – Vilija Blinkevičiūtė (S&D) AD – PE489.541v02-00
AM – PE494.656v02-00

ITRE – Silvia-Adriana Ţicău (S&D) AD – PE487.940v02-00
AM – PE491.165v01-00

JURI – Besluit: geen advies
LIBE – Besluit: geen advies
FEMM – Besluit: geen advies

 Goedkeuring ontwerpverslag
Het aldus gewijzigde ontwerpverslag wordt goedgekeurd: aantal stemmen voor: 21; 
tegen: 1; onthouding(en): 3.

Sprekers: Ivo Belet, Hans-Peter Martin, Doris Pack.

7. Vaststelling van het programma "Europa voor de burger" voor de periode 2014-
2020

CULT/7/08253
2011/0436(APP) COM(2011)0884

Rapporteur: Hannu Takkula (ALDE) PR – PE496.349v01-00
AM – PE496.350v01-00

Ten principale: CULT –
Adviezen: BUDG – Barbara Matera (PPE) AD – PE496.587v02-00

AM – PE498.040v01-00
JURI 
(AL) –

Klaus-Heiner Lehne (PPE) AL – PE486.126v01-00

LIBE – Csaba Sógor (PPE) AD – PE494.830v02-00
AM – PE496.548v01-00

AFCO – Gerald Häfner (Verts/ALE) AD – PE492.702v02-00
AM – PE496.467v01-00

PETI - Besluit: geen advies

 Goedkeuring ontwerpverslag
Het aldus gewijzigde ontwerpverslag wordt goedgekeurd: aantal stemmen voor: 17; 
tegen: 4; onthouding(en): 3.

De GUE/NGL-Fractie heeft overeenkomstig artikel 52, lid 3 een minderheidsstandpunt 
ingediend waarin wordt uitgelegd waarom zij besloten hebben tegen het verslag in zijn 
geheel te stemmen.

Sprekers: Ivo Belet, Hans-Peter Martin, Doris Pack, Hannu Takkula, Marie-Christine 
Vergiat.
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8. Beleid van de Unie met betrekking tot de "culturele hoofdsteden van Europa" voor 
de jaren 2020-2033

CULT/7/10155
***I 2012/0199(COD) COM(2012)0407 – C7-0198/2012
Rapporteur: Marco Scurria (PPE)
Ten 
principale: 

CULT –

 Gedachtewisseling

De heer Scurria geeft toelichting op het voorstel van de Commissie "Culturele 
Hoofdsteden van Europa" voor de periode 2020 tot 2033 (2012/0199 (COD). Hij is het in 
grote lijnen eens met het voorstel, maar wenst dat er meer aandacht wordt besteed aan:
- de bijdrage van het maatschappelijk middenveld aan het welslagen van de Culturele 
Hoofdsteden van Europa;
- de noodzaak dat aangewezen steden de Europese subsidies gebruiken voor duurzame 
langetermijnmaatregelen, zoals de ontwikkeling van toeristische infrastructuur en 
stadssanering.

De leden wijzen op het probleem van het beperkte budget (eenmalige gift van 1,5 miljoen 
euro) en vragen of de Commissie de cultuurhoofdsteden eenzijdig kan kiezen. Ook 
worden vragen gesteld over de mogelijkheid van regionale samenwerking tussen steden 
over de grenzen heen. Sprekend namens de Commissie benadrukt mevrouw Branch (DG 
Onderwijs en Cultuur) dat de verantwoordelijkheid van de Commissie voor het aanwijzen 
van de cultuurhoofdsteden voortvloeit uit artikel 291 VWEU: het staat de wetgever 
evenwel vrij het Commissievoorstel te amenderen met het oog op het rouleren tussen 
lidstaten van het recht de cultuurhoofdstad te herbergen.

Sprekers: Petra Kammerevert, Doris Pack, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Marco 
Scurria, Ann Branch (Commissie - DG Onderwijs en Cultuur).

9. Programma Creatief Europa

CULT/7/07914
***I 2011/0370(COD) COM(2011)0785 – C7-0435/2011

Rapporteur: Silvia Costa (S&D) PR – PE494.523v01-00
AM – PE498.014v01-00

Ten principale: CULT –
Adviezen: AFET – Besluit: geen advies

DEVE – Besluit: geen advies
BUDG – Barbara Matera (PPE) AD – PE496.580v02-00

AM – PE498.041v01-00
EMPL – Kinga Göncz (S&D) AD – PE487.969v02-00

AM – PE491.020v01-00
ITRE – Silvia-Adriana Ţicău (S&D) AD – PE483.700v02-00

AM – PE486.213v01-00
LIBE – Besluit: geen advies
FEMM – Besluit: geen advies

 Behandeling amendementen
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Mevrouw Costa wijst erop dat er brede overeenstemming bestaat over de noodzaak 
duidelijkere doelstellingen voor het programma vast te stellen, alsook de kernbegrippen 
duidelijker te definiëren en het belang van audiovisueel beleid en cultureel erfgoed te 
bevorderen. Mevrouw Silver (DG Onderwijs en Cultuur) spreekt namens de Commissie. 
Zij verdedigt de drieluikaanpak (cultuur, media, horizontaal) van het Commissievoorstel 
en wijst erop dat een grotere reikwijdte van het programma om budgettaire redenen en 
vanwege het gevaar van overlapping met andere programma's moeilijk is.

Sprekers: Silvia Costa, Doris Pack, Helga Trüpel, Milan Zver, Aviva Silver (Commissie 
- DG Onderwijs en Cultuur).

10. Goedkeuring van de besluiten van de coördinatoren

De volgende besluiten van de coördinatoren worden goedgekeurd:

1. Verwijzingen

A. Verwijzingen
Niet-wetgevingsadviezen
1) Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad, het Europees 
Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's: Een breed Europees kader 
voor onlinegokken (COM(2012)0596)
Besluit: niet-wetgevingsadvies opstellen (PPE-Fractie, 0,5 punten)

B. Ter informatie ontvangen documenten

1) Verslag van de Europese Rekenkamer over de jaarrekeningen van het Uitvoerend 
Agentschap voor onderwijs, audiovisuele middelen en cultuur voor het boekjaar 2011, 
vergezeld van de antwoorden van het Agentschap
Besluit: doorsturen aan de heer Løkkegaard, rapporteur voor advies van CULT voor de 
kwijting van de begroting 2011.

2) Verslag van de Europese Rekenkamer over de jaarrekeningen van het Vertaalbureau 
voor de organen van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2011
Besluit: doorsturen aan de heer Løkkegaard, rapporteur voor advies van CULT voor de 
kwijting van de begroting 2011.

2. Openbare hoorzitting "De spelregels respecteren: financiële fair play & 
bestrijding van corruptie in de sport - 18 december – definitief ontwerpprogramma

De coördinatoren keuren het definitieve ontwerpprogramma goed.

3. Europese cultuurhoofdsteden 2017

De coördinatoren nemen kennis van de selectierapporten die tot de aanwijzing van 
Aarhus en Paphos hebben geleid.

4. Commissiedelegatie naar Inari, Finland

De coördinatoren stellen het volgende tijdschema voor de delegatie vast en besluiten dat 
de voorzitter een verzoek tot afwijking van de regels van het Bureau zal indienen.
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maandag 1 april (Paasmaandag)
Individueel bezoek aan Helsinki
dinsdag 2 april
11.20 vlucht van Helsinki naar de luchthaven Ivalo
15.00 start van het programma
donderdag 4 april
13.30 vlucht van Ivalo naar Helsinki (aankomst 15.00 uur).

De fracties worden verzocht het secretariaat (mailbox IP-CULT secretariat) uiterlijk op 
donderdag 13 december om 12.00 uur de namen mee te delen van de leden die deel 
zullen uitmaken van de delegatie.

5. Rondvraag
-

11. Rondvraag

-

12. Volgende vergadering(en)

 18 december 2012, 9.00 - 12.30 en 15.00 - 18.30 uur

De vergadering wordt om 12.20 uur gesloten.
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ПРИСЪСТВЕН ЛИСТ/LISTA DE ASISTENCIA/PREZENČNÍ LISTINA/DELTAGERLISTE/ 
ANWESENHEITSLISTE/KOHALOLIJATE NIMEKIRI/ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ/RECORD OF ATTENDANCE/ 

LISTE DE PRÉSENCE/ELENCO DI PRESENZA/APMEKLĒJUMU REĢISTRS/DALYVIŲ SĄRAŠAS/JELENLÉTI ÍV/ REĠISTRU 
TA' ATTENDENZA/PRESENTIELIJST/LISTA OBECNOŚCI/LISTA DE PRESENÇAS/LISTĂ DE PREZENŢĂ/ PREZENČNÁ 

LISTINA/SEZNAM NAVZOČIH/LÄSNÄOLOLISTA/DELTAGARLISTA

Бюро/Mesa/Předsednictvo/Formandskabet/Vorstand/Juhatus/Προεδρείο/Bureau/Ufficio di presidenza/Prezidijs/Biuras/Elnökség/ 
Prezydium/Birou/Predsedníctvo/Predsedstvo/Puheenjohtajisto/Presidiet (*)

Lothar Bisky (2), Lorenzo Fontana (2), Morten Løkkegaard (1/2), Doris Pack (1/2), Helga Trüpel (2)

Членове/Diputados/Poslanci/Medlemmer/Mitglieder/Parlamendiliikmed/Μέλη/Members/Députés/Deputati/Deputāti/Nariai/Képviselõk/ 
Membri/Leden/Posłowie/Deputados/Deputaţi/Jäsenet/Ledamöter

Malika Benarab-Attou (1/2), Jean-Marie Cavada (1/2), Silvia Costa (1/2), Santiago Fisas Ayxela (2), Petra Kammerevert (1/2), Emma 
McClarkin (1/2), Katarína Neveďalová (2), Chrysoula Paliadeli (2), Marie-Thérèse Sanchez-Schmid (1/2), Marietje Schaake (2), Marco 
Scurria (2), Hannu Takkula (2), Gianni Vattimo (1/2), Marie-Christine Vergiat (2), Milan Zver (1/2)

Заместници/Suplentes/Náhradníci/Stedfortrædere/Stellvertreter/Asendusliikmed/Αναπληρωτές/Substitutes/Suppléants/Supplenti/ 
Aizstājēji/Pavaduojantys nariai/Póttagok/Sostituti/Plaatsvervangers/Zastępcy/Membros suplentes/Supleanţi/Náhradníci/Namestniki/ 
Varajäsenet/Suppleanter

François Alfonsi (2), Heinz K. Becker (2), Ivo Belet (2), Nadja Hirsch (1/2), Seán Kelly (2), Hans-Peter Martin (2), Georgios 
Papanikolaou (2), Mitro Repo (2), Olga Sehnalová (2), Joanna Katarzyna Skrzydlewska (2), Claudiu Ciprian Tănăsescu (2), Isabelle 
Thomas (2)

187 (2)

Dieter-Lebrecht Koch (2)

193 (3)

49 (6) (Точка от дневния ред/Punto del orden del día/Bod pořadu jednání (OJ)/Punkt på dagsordenen/Tagesordnungspunkt/Päevakorra 
punkt/Ημερήσια Διάταξη Σημείο/Agenda item/Point OJ/Punto all'ordine del giorno/Darba kārtības punkts/Darbotvarkės punktas/ 
Napirendi pont/Punt fuq l-aġenda/Agendapunt/Punkt porządku dziennego/Ponto OD/Punct de pe ordinea de zi/Bod programu schôdze/ 
Točka UL/Esityslistan kohta/Föredragningslista punkt)

Наблюдатели/Observadores/Pozorovatelé/Observatører/Beobachter/Vaatlejad/Παρατηρητές/Observers/Observateurs/Osservatori/ 
Novērotāji/Stebėtojai/Megfigyelők/Osservaturi/Waarnemers/Obserwatorzy/Observadores/Observatori/Pozorovatelia/Opazovalci/ 
Tarkkailijat/Observatörer

Frano Matušić (1/2)

Присъствал на/Presente el/Přítomný dne/Til stede den/Anwesend am/Viibis(id) kohal/Παρών στις/Present on/Présent le/Presente il/Piedalījās/ 
Dalyvauja/Jelen volt/Preżenti fi/Aanwezig op/Obecny dnia/Presente em/Prezent/Prítomný dňa/Navzoči dne/Läsnä/Närvarande den:
(1) 26.11.2012
(2) 27.11.2012

По покана на председателя/Por invitación del presidente/Na pozvání předsedy/Efter indbydelse fra formanden/Auf Einladung des 
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Vorsitzenden/Esimehe kutsel/Με πρόσκληση του Προέδρου/At the invitation of the Chair(wo)man/Sur l'invitation du président/ 
Su invito del presidente/Pēc priekšsēdētāja uzaicinājuma/Pirmininkui pakvietus/Az elnök meghívására/Fuq stedina tal-President/ 
Op uitnodiging van de voorzitter/Na zaproszenie Przewodniczącego/A convite do Presidente/La invitaţia preşedintelui/Na pozvanie 
predsedu/Na povabilo predsednika/Puheenjohtajan kutsusta/På ordförandens inbjudan

Neelie Kroes (Vice-President, Commissioner for Digital agenda)

Съвет/Consejo/Rada/Rådet/Rat/Nõukogu/Συμβούλιο/Council/Conseil/Consiglio/Padome/Taryba/Tanács/Kunsill/Raad/Conselho/ 
Consiliu/Svet/Neuvosto/Rådet (*)

Monika Sarrazin, Silvia Caneschi, Nequest Graham

Комисия/Comisión/Komise/Kommissionen/Kommission/Euroopa Komisjon/Επιτροπή/Commission/Commissione/Komisija/Bizottság/ 
Kummissjoni/Commissie/Komisja/Comissão/Comisie/Komisia/Komissio/Kommissionen (*)

Manuel Romano, Ingrid Rigler, Isabelle Albertone, Sophie Beernaerts, Lorena Boix Alonso, Ann Branch, Aviva Silver,Agnieszka 
Dobrucka, Jordi Curell Gotor, Filip Van Depoele

Други институции/Otras instituciones/Ostatní orgány a instituce/Andre institutioner/Andere Organe/Muud institutsioonid/ 
Άλλα θεσμικά όργανα/Other institutions/Autres institutions/Altre istituzioni/Citas iestādes/Kitos institucijos/Más intézmények/ 
Istituzzjonijiet oħra/Andere instellingen/Inne instytucje/Outras Instituições/Alte instituţii/Iné inštitúcie/Druge institucije/Muut 
toimielimet/Andra institutioner/organ

Други участници/Otros participantes/Ostatní účastníci/Endvidere deltog/Andere Teilnehmer/Muud osalejad/Επίσης Παρόντες/Other 
participants/Autres participants/Altri partecipanti/Citi klātesošie/Kiti dalyviai/Más résztvevők/Parteċipanti oħra/Andere aanwezigen/ 
Inni uczestnicy/Outros participantes/Alţi participanţi/Iní účastníci/Drugi udeleženci/Muut osallistujat/Övriga deltagare

Секретариат на политическите групи/Secretaría de los Grupos políticos/Sekretariát politických skupin/Gruppernes sekretariat/ 
Sekretariat der Fraktionen/Fraktsioonide sekretariaat/Γραμματεία των Πολιτικών Ομάδων/Secretariats of political groups/Secrétariat des 
groupes politiques/Segreteria gruppi politici/Politisko grupu sekretariāts/Frakcijų sekretoriai/Képviselőcsoportok titkársága/Segretarjat 
gruppi politiċi/Fractiesecretariaten/Sekretariat Grup Politycznych/Secr. dos grupos políticos/Secretariate grupuri politice/Sekretariát 
politických skupín/Sekretariat političnih skupin/Poliittisten ryhmien sihteeristöt/Gruppernas sekretariat

PPE

S&D

ALDE

ECR

Verts/ALE

GUE/NGL

EFD

NI

Roberto Giannella, Véronique Donck, Mateja Miksa

Livia Gregusova, Effy Tsonos

Rosario Galofre, Astrid Burhoi

Peter O'Broin, Maciej Preidl

Antonia Luciani-Garcia, Frédérique Chabaud

Mirko Bisesti
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Кабинет на председателя/Gabinete del Presidente/Kancelář předsedy/Formandens Kabinet/Kabinett des Präsidenten/Presidendi 
kantselei/Γραφείο Προέδρου/President's Office/Cabinet du Président/Gabinetto del Presidente/Priekšsēdētāja kabinets/Pirmininko 
kabinetas/Elnöki hivatal/Kabinett tal-President/Kabinet van de Voorzitter/Gabinet Przewodniczącego/Gabinete do Presidente/ 
Cabinet Preşedinte/Kancelária predsedu/Urad predsednika/Puhemiehen kabinetti/Talmannens kansli

Кабинет на генералния секретар/Gabinete del Secretario General/Kancelář generálního tajemníka/Generalsekretærens Kabinet/ 
Kabinett des Generalsekretärs/Peasekretäri büroo/Γραφείο Γενικού Γραμματέα/Secretary-General's Office/Cabinet du Secrétaire 
général/Gabinetto del Segretario generale/Ģenerālsekretāra kabinets/Generalinio sekretoriaus kabinetas/Főtitkári hivatal/Kabinett tas-
Segretarju Ġenerali/Kabinet van de secretaris-generaal/Gabinet Sekretarza Generalnego/Gabinete do Secretário-Geral/Cabinet Secretar 
General/Kancelária generálneho tajomníka/Urad generalnega sekretarja/Pääsihteerin kabinetti/Generalsekreterarens kansli

Генерална дирекция/Dirección General/Generální ředitelství/Generaldirektorat/Generaldirektion/Peadirektoraat/Γενική Διεύθυνση/ 
Directorate-General/Direction générale/Direzione generale/Ģenerāldirektorāts/Generalinis direktoratas/Főigazgatóság/Direttorat 
Ġenerali/Directoraten-generaal/Dyrekcja Generalna/Direcção-Geral/Direcţii Generale/Generálne riaditeľstvo/Generalni direktorat/ 
Pääosasto/Generaldirektorat

DG PRES

DG IPOL

DG EXPO

DG COMM

DG PERS

DG INLO

DG TRAD

DG INTE

DG FINS

DG ITEC

Ana Maria Nogueira

Cornelia Gusa

Taneli Tikka, Tamas Nemeti

Правна служба/Servicio Jurídico/Právní služba/Juridisk Tjeneste/Juristischer Dienst/Õigusteenistus/Νομική Υπηρεσία/Legal Service/ 
Service juridique/Servizio giuridico/Juridiskais dienests/Teisės tarnyba/Jogi szolgálat/Servizz legali/Juridische Dienst/Wydział prawny/ 
Serviço Jurídico/Serviciu Juridic/Právny servis/Pravna služba/Oikeudellinen yksikkö/Rättstjänsten

Секретариат на комисията/Secretaría de la comisión/Sekretariát výboru/Udvalgssekretariatet/Ausschusssekretariat/Komisjoni 
sekretariaat/Γραμματεία επιτροπής/Committee secretariat/Secrétariat de la commission/Segreteria della commissione/Komitejas 
sekretariāts/Komiteto sekretoriatas/A bizottság titkársága/Segretarjat tal-kumitat/Commissiesecretariaat/Sekretariat komisji/ 
Secretariado da comissão/Secretariat comisie/Sekretariat odbora/Valiokunnan sihteeristö/Utskottssekretariatet
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