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BEKNOPTE MOTIVERING

In deze tijd, nu de werkgelegenheid en de sociale gevolgen van de financiële crisis en van de 
genomen bezuinigingsmaatregelen ongekend dramatisch zijn en de burgers met bittere en 
langdurige armoede en sociale uitsluiting bedreigen, moet gewaarborgd worden dat onze 
wetgevingsvoorstellen werkelijk een verbetering betekenen voor het leven van de burgers en 
dat ze toegankelijk zijn voor iedereen, ongeacht nationaliteit of sociale achtergrond.

Momenteel zijn er 24,5 miljoen werklozen in de Europese Unie, d.w.z. 10,2% van de burgers 
van de werkende leeftijd, en jongeren zien zich geconfronteerd met het schokkende 
werkeloosheidspercentage van boven de 22,4% en zelfs nog hoger (bijna 50% in verscheidene 
lidstaten)1. Daarom moeten we ons best doen om kansen en hulp te bieden aan sectoren die 
blijk geven van groeipotentieel. De culturele en creatieve sectoren zijn sectoren met een 
uitgesproken groei- en ontwikkelingscapaciteit, omdat "de werkgelegenheid in deze sectoren 
tussen 2000 en 2007 groeide met een gemiddelde van 3,5% per jaar, afgezet tegen de 1% van 
de gehele EU-economie"2. In 2008 vertegenwoordigden deze sectoren 4,5% van het totale 
Europese bbp en boden ze werk voor circa 3,8% van de beroepsbevolking; bovendien hebben 
ze ook een positief stimulerend effect op andere sectoren, zoals toerisme, IT, onderwijs, etc.

Het programma Creatief Europa ("het programma") is een nieuw kaderprogramma dat 
mogelijkheden biedt om beduidende veranderingen te bewerkstelligen in het leven van 
actoren binnen de creatieve en culturele sectoren, maar alleen indien het goed opgezet wordt 
en beantwoordt aan de behoeften en uitdagingen van de sectoren en alle actoren daarbinnen. 

De culturele en creatieve sectoren zijn echter net zo heterogeen en divers als de EU in zijn 
geheel. Het voorstel van de Europese Commissie maakt al gewag van het feit dat de culturele 
en creatieve sectoren van de EU gefragmenteerd zijn langs nationale en taalkundige lijnen; 
daarnaast moeten we echter ook rekening houden met het feit dat de kansen van de actoren 
om hun activiteiten op te zetten en vol te houden sterk uiteenlopen. In sommige lidstaten met 
een lagere productiecapaciteit en een beperkte koopkracht en sponsoringscapaciteit is de 
situatie voor de culturele en creatieve sector veel en veel moeilijker; om deze reden stelt uw 
rapporteur dat er speciale inspanningen geleverd moeten worden met betrekking tot deze 
landen om het potentieel van de culturele en creatieve sector te bevorderen om hun klanten te 
bereiken.

Daarnaast zij erop gewezen dat het voor actoren die behoren tot een sociaal achtergestelde 
groep (zoals gehandicapten, mensen uit verschillende minderheidsgroeperingen, etc.) zeer 
moeilijk is om toegang te krijgen tot het programma en tot financiering in het algemeen. Uw 
rapporteur wil benadrukken dat de culturele rechten van deze mensen beschermd en 
bevorderd dienen te worden. 

Een ander aspect betreft het belang van micro-ondernemingen. Volgens gegevens van de 
Europese Commissie bestaat 99% van alle EU-ondernemingen uit KMO's, waarvan 90% 
micro-ondernemingen (die minder dan tien werknemers hebben, gemiddeld werk biedend aan 
                                               
1 Eurostat persbericht, http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=STAT/12/52& 
2 Persbericht van de Europese Commissie, 
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=STAT/11/1399& . 
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vijf mensen). Deze micro-ondernemingen bieden werk aan 53% van de beroepsbevolking in 
Europa; zij zijn daarom essentieel voor onze economieën. Ze spelen ook een belangrijke rol in 
de culturele en creatieve sectoren, zodat het van het grootste belang is te waarborgen dat zij 
kunnen profiteren van het programma. 

Tevens moet aandacht worden besteed aan jonge actoren; het is van vitaal belang dat zij 
zoveel mogelijk ondersteuning en stimulering krijgen om hun ondernemingen en organisaties 
op te zetten, te leiden en te internationaliseren. 

Om het concurrentievermogen van de culturele en creatieve sectoren te versterken met het 
oog op de verwezenlijking van EU-2020 dient het programma hen te ondersteunen om 
transnationaal te opereren, door hen de mogelijkheid te bieden de communicatie- en 
ondernemersvaardigheden op te doen die vereist worden in deze context, en dient het ook de 
beschikbaarheid te bevorderen van managers-, zakelijke en ondernemerstrainingen, speciaal 
toegesneden op de professionals binnen de bedoelde sectoren om hun financiële autonomie te 
versterken en hun activiteiten duurzaam te maken.

Om de sectoren effectiever te kunnen stimuleren moet worden gezorgd voor algemene 
consistentie en complementariteit van het programma met andere relevante bronnen van EU-
financiering, zoals het ESF, het programma van de EU voor sociale verandering en innovatie, 
het EFRO, enz.

AMENDEMENTEN

De Commissie werkgelegenheid en sociale zaken verzoekt de ten principale bevoegde 
Commissie cultuur en onderwijs onderstaande amendementen in haar verslag op te nemen:

Amendement 1

Voorstel voor een verordening
Overweging 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1) Het Verdrag is gericht op 
totstandbrenging van een steeds hechter 
verbond tussen de Europese volkeren en 
verleent de Unie onder andere de taak om 
bij te dragen tot de ontplooiing van de 
culturen van de lidstaten onder 
eerbiediging van de nationale en regionale 
verscheidenheid, en tegelijkertijd om er 
zorg voor te dragen dat de noodzakelijke 
voorwaarden voor het 
concurrentievermogen van de industrie 
van de Unie aanwezig zijn. In dat opzicht 
versterkt de Unie de activiteiten van de 

(1) Het Verdrag is gericht op 
totstandbrenging van een steeds hechter 
verbond tussen de Europese volkeren en 
verleent de Unie onder andere de taak om 
bij te dragen tot de ontplooiing van de 
culturen van de lidstaten onder 
eerbiediging van de nationale en regionale 
verscheidenheid, waar passend rekening 
houdend met de noodzakelijke 
voorwaarden voor het 
concurrentievermogen. In dat opzicht 
versterkt de Unie de activiteiten van de 
lidstaten om de culturele en taalkundige 
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lidstaten om de culturele en taalkundige 
verscheidenheid te eerbiedigen, het 
concurrentievermogen van de Europese 
culturele en creatieve sectoren te vergroten, 
en de aanpassing aan veranderingen in de 
betreffende bedrijfstakken te 
vergemakkelijken, met name door 
beroepsopleiding, en vult zij deze 
activiteiten aan.

verscheidenheid te eerbiedigen en te 
bevorderen, de rol van de Europese 
culturele en creatieve sectoren als 
katalysatoren van sociale en economische 
ontwikkeling te vergroten, en de 
aanpassing aan veranderingen in de 
betreffende bedrijfstakken te 
vergemakkelijken, met name door initiële
beroepsopleiding, bij- of nascholing, en 
vult zij deze activiteiten aan.

Amendement 2

Voorstel voor een verordening
Overweging 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3) In de "Europese agenda voor cultuur in 
het licht van de mondialisering", die door 
de Raad in zijn resolutie van 16 november 
2007 is bekrachtigd, worden de 
doelstellingen beschreven van de 
toekomstige activiteiten van de Europese 
Unie voor de culturele en creatieve 
sectoren. Doel is het bevorderen van de 
culturele verscheidenheid en 
interculturele dialoog, van de cultuur als 
katalysator voor creativiteit binnen het 
kader van de strategie van Lissabon voor 
groei en werkgelegenheid, en van de 
cultuur als cruciale component van de 
internationale betrekkingen van de 
Europese Unie.

(3) In de "Europese agenda voor cultuur in 
het licht van de mondialisering", die door 
de Raad in zijn resolutie van 16 november 
2007 is bekrachtigd, worden de 
doelstellingen beschreven van de 
toekomstige activiteiten van de Europese 
Unie voor de culturele en creatieve 
sectoren. Doel is het bevorderen van de 
culturele verscheidenheid en interculturele 
dialoog, van de beroepsmobiliteit, de 
bescherming en bevordering van culturele 
rechten van personen die behoren tot een 
minderheid of sociaal achtergestelde 
groep, van de cultuur als katalysator voor 
creativiteit en sociale integratie binnen het 
kader van de EU 2020-strategie voor groei 
en werkgelegenheid, en van de cultuur als 
cruciale component van de internationale 
betrekkingen van de Europese Unie.

Amendement 3

Voorstel voor een verordening
Overweging 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5) Het Verdrag van de Unesco betreffende (5) Het Verdrag van de Unesco betreffende 
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de bescherming en de bevordering van de 
diversiteit van cultuuruitingen, dat op 18 
maart 2007 in werking is getreden en 
waarbij de Europese Unie partij is, is 
gericht op het bevorderen van 
internationale samenwerking (met inbegrip 
van internationale coproductie- en 
codistributieovereenkomsten) en van 
solidariteit met het oog op het stimuleren 
van de culturele uitingen van alle landen.

de bescherming en de bevordering van de 
diversiteit van cultuuruitingen, dat op 18 
maart 2007 in werking is getreden en 
waarbij de Europese Unie partij is, is 
gericht op het bevorderen van 
internationale samenwerking (met inbegrip 
van internationale coproductie- en 
codistributieovereenkomsten) en van 
solidariteit met het oog op het stimuleren 
van de culturele uitingen van alle landen en 
individuen. In dit verband wordt in het 
Verdrag bepaald dat er passende 
aandacht dient te worden geschonken aan 
de verschillende maatschappelijke 
groepen, met inbegrip van personen die 
tot minderheden behoren.

Amendement 4

Voorstel voor een verordening
Overweging 10

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(10) Het is inherent aan de Europese 
culturele en creatieve sectoren dat zij langs 
nationale en taalkundige lijnen 
gefragmenteerd zijn. Enerzijds leidt 
fragmentatie tot een cultureel divers en 
zeer onafhankelijk cultureel landschap dat 
een stem geeft aan de verschillende 
culturele tradities die samen de diversiteit 
van het Europees erfgoed vormen. 
Anderzijds leidt fragmentatie tot een 
beperkte en suboptimale transnationale 
verspreiding van culturele en creatieve 
werken en actoren binnen en buiten de 
Unie, tot geografische onevenwichtigheden 
en – dientengevolge – tot een beperkte 
keuze voor de consumenten.

(10) Het is inherent aan de Europese 
culturele en creatieve sectoren dat zij langs 
nationale en taalkundige lijnen 
gefragmenteerd zijn. Er moet echter ook 
rekening worden gehouden met het feit 
dat er culturele en creatieve sectoren op 
regionaal en lokaal niveau bestaan 
waarvan de werkingssfeer niet altijd 
overeenstemt met de nationale en 
taalkundige grenzen van de lidstaten, 
alsmede met de versnippering van de 
culturele en creatieve sectoren wat betreft 
hun mogelijkheden om zich aan het 
bredere publiek te presenteren. Wat de 
nationale verschillen betreft, kan het feit, 
dat de situatie van de culturele en de 
creatieve sectoren veel moeilijker is in 
sommige lidstaten met een lagere 
productiecapaciteit, een beperkte 
koopkracht en sponsoringscapaciteit, niet 
ontkend worden; daarom dienen er 
speciale inspanningen geleverd te worden 
om het potentieel te bevorderen van de 
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culturele en creatieve sector om klanten te 
bereiken. Enerzijds leidt fragmentatie tot 
een cultureel divers en zeer onafhankelijk 
cultureel landschap dat een stem geeft aan 
de verschillende culturele tradities die 
samen de diversiteit van het Europees 
erfgoed vormen. Anderzijds leidt 
fragmentatie tot een beperkte en 
suboptimale transnationale verspreiding 
van culturele en creatieve werken en 
actoren binnen en buiten de Unie, tot 
geografische en sociale 
onevenwichtigheden en – dientengevolge –
tot een beperkte keuze voor de 
consumenten.

Amendement 5

Voorstel voor een verordening
Overweging 11

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11) De digitale omwenteling heeft een 
bijzonder groot effect op de wijze waarop 
culturele goederen en diensten gemaakt en 
verspreid worden, toegankelijk zijn en 
geconsumeerd en te gelde gemaakt 
worden. Deze veranderingen brengen grote 
mogelijkheden met zich mee voor de 
Europese culturele en creatieve sectoren. 
Lagere distributiekosten, nieuwe 
distributiekanalen en nieuwe 
mogelijkheden voor nicheproducten 
kunnen de toegankelijkheid en een 
wereldwijde verspreiding bevorderen. Om 
deze kansen te benutten en in te spelen op 
de gewijzigde omstandigheden als gevolg 
van de digitale omwenteling en de 
globalisering moeten culturele en creatieve 
sectoren nieuwe vaardigheden ontwikkelen 
en een betere toegang tot financiële 
middelen krijgen om hun uitrusting te 
kunnen upgraden, nieuwe productie- en 
distributiemethoden te creëren en hun 
bedrijfsmodellen aan te passen.

(11) De digitale omwenteling heeft een 
bijzonder groot effect op de wijze waarop 
culturele goederen en diensten gemaakt en 
verspreid worden, toegankelijk zijn en 
geconsumeerd en te gelde gemaakt 
worden. Zij vergemakkelijkt de toegang 
tot culturele goederen en versterkt de 
interculturele betrekkingen. Deze 
veranderingen brengen grote 
mogelijkheden met zich mee voor de 
Europese culturele en creatieve sectoren. 
Lagere distributiekosten, nieuwe 
distributiekanalen en nieuwe 
mogelijkheden voor nicheproducten 
kunnen de toegankelijkheid en een 
wereldwijde verspreiding bevorderen. Om 
deze kansen te benutten en in te spelen op 
de gewijzigde omstandigheden als gevolg 
van de digitale omwenteling en de 
globalisering moeten culturele en creatieve 
sectoren nieuwe vaardigheden ontwikkelen 
en een betere toegang tot financiële 
middelen krijgen om hun uitrusting te 
kunnen upgraden, nieuwe productie- en 
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distributiemethoden te creëren en hun 
bedrijfsmodellen aan te passen. Aan deze 
nieuwe vereisten valt moeilijk te voldoen 
voor actoren die uit een sociale 
achterstandspositie komen; daarom moet 
op dit terrein specifiek aandacht aan hen 
worden besteed.

Amendement 6

Voorstel voor een verordening
Overweging 13

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(13) Een van de grootste uitdagingen voor 
de culturele en creatieve sectoren, met 
name voor de kleine actoren inclusief 
kleine en middelgrote ondernemingen
(KMO's) en micro-ondernemingen, is het 
verkrijgen van de benodigde financiële 
middelen om hun activiteiten te 
financieren, te groeien, hun 
concurrentievermogen in stand te houden 
en internationaal actief te worden. Hoewel 
dit een uitdaging is waarmee alle KMO's 
worden geconfronteerd, ligt de situatie in 
de culturele en creatieve sectoren 
aanzienlijk gecompliceerder als gevolg van 
het immateriële karakter van hun activa, de 
prototypische aard van hun activiteiten en 
het gebrek aan investeringsbereidheid en -
knowhow bij zowel de actoren in de sector 
zelf als bij de financiële instellingen.

(13) Een van de grootste uitdagingen voor 
de culturele en creatieve sectoren, met 
name voor de kleine actoren inclusief
ngo's of verenigingen, kleine en 
middelgrote ondernemingen (KMO's) en 
micro-ondernemingen, is het verkrijgen 
van de benodigde financiële middelen om 
hun activiteiten te financieren, hun 
onderneming op te zetten, te groeien, hun 
concurrentievermogen in stand te houden 
en internationaal actief te worden. Hoewel 
dit een uitdaging is waarmee alle micro-
ondernemingen en KMO's worden 
geconfronteerd, ligt de situatie in de 
culturele en creatieve sectoren aanzienlijk 
gecompliceerder als gevolg van het 
immateriële karakter van hun activa, de 
prototypische aard van hun activiteiten en 
het gebrek aan investeringsbereidheid en -
knowhow bij zowel de actoren in de sector 
zelf als bij de financiële instellingen.

Amendement 7

Voorstel voor een verordening
Overweging 20

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(20) Het is noodzakelijk om te waarborgen 
dat alle acties die in het kader van het 

(20) Het is noodzakelijk om te waarborgen 
dat alle acties die in het kader van het 
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programma worden uitgevoerd, een 
Europese toegevoegde waarde hebben, at 
het programma complementair is met de 
activiteiten van de lidstaten en in 
overeenstemming met artikel 167, lid 4, 
van het Verdrag en met andere activiteiten 
van de Unie, met name op het gebied van 
het onderwijs, onderzoek en innovatie, 
industrieel en cohesiebeleid, toerisme en 
externe betrekkingen.

programma worden uitgevoerd, een 
Europese toegevoegde waarde hebben, at 
het programma complementair is met de 
activiteiten van de lidstaten en in 
overeenstemming met artikel 167, lid 4, 
van het Verdrag en met andere activiteiten 
van de Unie, met name op het gebied van 
het onderwijs, werkgelegenheid,
onderzoek en innovatie, sociaal beleid,
industrieel en cohesiebeleid, toerisme en 
externe betrekkingen.

Amendement 8

Voorstel voor een verordening
Overweging 27

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(27) In overeenstemming met de 
beginselen van een prestatiegerelateerde 
beoordeling moeten de procedures voor het 
toezicht op en de evaluatie van het 
programma gedetailleerde jaarverslagen 
omvatten en verwijzen naar de specifieke, 
meetbare, haalbare, relevante en 
tijdgebonden doelstellingen en indicatoren 
zoals neergelegd in deze verordening.

(27) In overeenstemming met de 
beginselen van een prestatiegerelateerde 
beoordeling moeten de procedures voor het 
toezicht op en de evaluatie van het 
programma gedetailleerde jaarverslagen 
omvatten en verwijzen naar de
kwantitatieve, kwalitatieve, meetbare, 
haalbare, relevante en tijdgebonden 
doelstellingen en indicatoren zoals 
neergelegd in deze verordening. Er moeten 
jaarverslagen worden gezonden naar en 
gepresenteerd in het Europees Parlement.

Amendement 9

Voorstel voor een verordening
Overweging 30 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(30 bis) Met het oog op de toepassing van 
het programma is het belangrijk toe te 
zien op de kwaliteit van de in de culturele 
en creatieve sectoren gecreëerde banen, 
aangezien de arbeidsverhoudingen in deze 
sectoren vaak onzeker en veranderlijk 
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zijn.

Amendement 10

Voorstel voor een verordening
Overweging 30 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(30 ter) De uitvoering van het programma 
moet gepaard gaan met een dialoog met 
alle actoren uit de culturele en creatieve 
sectoren, ook uit het maatschappelijk 
middenveld en de non-profitsector.

Amendement 11

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 2 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) het transnationale karakter van de uit te 
voeren activiteiten en de impact daarvan, 
die een aanvulling zullen vormen op
nationale, internationale en andere EU-
programma's;

a) het transnationale en interculturele
karakter van de uit te voeren activiteiten en 
de impact daarvan, die een aanvulling 
zullen vormen op nationale, internationale 
en andere EU-programma's;

Amendement 12

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 2 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d) het waarborgen van meer gelijke 
concurrentievoorwaarden in de Europese 
culturele en creatieve sectoren doordat er 
rekening wordt gehouden met landen met 
een lagere productiecapaciteit en/of met 
landen of regio's met een beperkt 
geografisch en taalgebied.

d) het waarborgen van meer gelijke 
concurrentievoorwaarden in de Europese 
culturele en creatieve sectoren doordat er 
rekening wordt gehouden met landen met 
een lagere productiecapaciteit en/of met 
landen of regio's met een beperkt 
geografisch en taalgebied, alsmede met 
actoren uit een sociale 
achterstandspositie.
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Amendement 13

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – alinea 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) het versterken van het 
concurrentievermogen van de culturele en 
creatieve sectoren teneinde slimme, 
duurzame en inclusieve groei te 
bevorderen.

b) het versterken van de culturele en 
creatieve sectoren, hun 
concurrentievermogen en tevens hun 
sociale integratie-aspecten, teneinde hun 
deelname aan de sociale en economische 
ontwikkeling in Europa te ondersteunen 
en slimme, duurzame en inclusieve groei te 
bevorderen.

Amendement 14

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – alinea 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) ondersteuning van het vermogen van de 
Europese culturele en creatieve sectoren 
om transnationaal te opereren;

a) ondersteuning van het vermogen van de 
Europese culturele en creatieve sectoren 
om transnationaal te opereren door actoren 
onder andere de mogelijkheid te bieden de 
communicatie- en 
ondernemersvaardigheden op te doen die 
in deze context vereist zijn;

Amendement 15

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – alinea 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) versterking van de financiële capaciteit 
van de culturele en creatieve sectoren, en 
met name van kleine en middelgrote 
ondernemingen en organisaties;

c) versterking van de financiële autonomie
en capaciteit van de culturele en creatieve 
sectoren, en met name van micro-, kleine 
en middelgrote ondernemingen en 
organisaties, openbare, non-profit-actoren 
en actoren in een sociale 
achterstandspositie, en de bevordering 
van de beschikbaarheid van 
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opleidingsprogramma's voor managers-, 
zakelijke en ondernemerstrainingen, 
speciaal toegesneden op professionals uit 
de culturele en creatieve sector, en de 
verdere ontwikkeling van bestaande 
onderwijsprogramma's zoals een leven 
lang leren, Erasmus, enz;

Amendement 16

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De Commissie creëert een faciliteit ten 
behoeve van de culturele en creatieve 
sectoren, die opereert in de context van een 
schuldinstrument van de Unie voor kleine 
en middelgrote ondernemingen. Deze 
faciliteit heeft de volgende prioriteiten:

1. De Commissie creëert een faciliteit ten 
behoeve van de culturele en creatieve 
sectoren, die opereert in de context van een 
schuldinstrument van de Unie voor micro-,
kleine en middelgrote ondernemingen, 
verenigingen en stichtingen,
overeenkomstig aanbeveling 2003/361 van 
de Commissie betreffende de definitie van 
kleine, middelgrote en micro-
ondernemingen. Deze faciliteit heeft de 
volgende prioriteiten:

Amendement 17
Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 1 – letter a

Ontwerpwetgevingsresolutie Amendement

a) het bevorderen van de toegang tot 
financiering voor kleine en middelgrote 
ondernemingen en organisaties in de 
Europese culturele en creatieve sectoren;

a) het bevorderen van de toegang tot 
financiering voor micro-, kleine en 
middelgrote ondernemingen en 
organisaties in de Europese culturele en 
creatieve sectoren, met speciale aandacht 
voor jonge actoren en actoren in sociale 
achterstandsposities;

Amendement 18

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – letter a
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) transnationale uitwisselingen van 
ervaringen en knowhow betreffende 
nieuwe bedrijfsmodellen, activiteiten op 
het gebied van "peer learning" en van 
netwerken van actoren en beleidsmakers in 
verband met de ontwikkeling van de 
culturele en creatieve sectoren;

a) transnationale uitwisselingen van 
ervaringen en knowhow betreffende 
nieuwe bedrijfsmodellen, modellen voor 
sociale integratie, trainingsprogramma's, 
activiteiten op het gebied van "peer 
learning" en van netwerken van actoren en 
beleidsmakers in verband met de 
ontwikkeling van de culturele en creatieve 
sectoren;

Amendement 19

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – letter f – streepje 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– het promoten van het programma 
Creatief Europa op nationaal niveau;

– het promoten van het programma 
Creatief Europa op nationaal en regionaal
niveau;

Amendement 20

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – letter f – streepje 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– het stimuleren van grensoverschrijdende 
samenwerking tussen professionals, 
instellingen, platforms en netwerken in de 
culturele en creatieve sectoren;

– het stimuleren van grensoverschrijdende
mobiliteit en samenwerking tussen 
professionals, instellingen, platforms en 
netwerken in de culturele en creatieve 
sectoren;

Amendement 21

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 1 – letter a bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a bis) het ondersteunen van culturele 
acties en van de deelname van 
kunstenaars aan activiteiten ter 
bevordering van sociale integratie;

Amendement 22

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 1 – letter b bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b bis) het ondersteunen van creatieve en 
experimentele activiteiten van actoren uit 
de culturele sector, ongeacht de grootte 
van de organisatie;

Amendement 23

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) het bieden van ondersteuning bij het 
versterken van de positie van Europese 
actoren en internationale culturele 
netwerken teneinde de toegang tot nieuwe 
professionele mogelijkheden te 
bevorderen.

c) het bieden van ondersteuning bij het 
versterken van de positie van Europese 
actoren en internationale culturele 
netwerken teneinde de toegang tot nieuwe 
professionele mogelijkheden en 
beroepsopleidingen, alsook de mobiliteit 
van actoren te bevorderen.

Amendement 24

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 2 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) het ondersteunen van de verspreiding 
van Europese literatuur;

b) het ondersteunen van de transnationale
verspreiding van Europese artistieke en 
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culturele werken en producten;

Amendement 25

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 2 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) het ondersteunen van publieksopbouw 
als middel om de belangstelling voor 
Europese culturele werken te stimuleren.

c) het ondersteunen van publieksopbouw
en van de algemene toegang tot cultuur, 
dit als middel om de belangstelling voor 
Europese culturele werken te stimuleren.

Amendement 26
Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – alinea 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) samenwerkingsmaatregelen om actoren 
uit verschillende landen bij elkaar te 
brengen teneinde sectorale of 
sectoroverschrijdende activiteiten uit te 
voeren;

a) samenwerkingsmaatregelen om actoren 
uit verschillende landen bij elkaar te 
brengen teneinde sectorale of 
sectoroverschrijdende activiteiten uit te 
voeren met speciale aandacht voor 
actoren in een sociale achterstandspositie;

Amendement 27

Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – alinea 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) activiteiten met een grootschalig en 
systemisch effect door organisaties die een 
stimulerend Europees platform bieden voor 
de ontwikkeling van opkomend talent en 
ter bevordering van de mobiliteit van 
artiesten en werken;

c) activiteiten door organisaties die een 
stimulerend Europees platform bieden voor 
de ontwikkeling van opkomend talent en 
ter bevordering van de mobiliteit van 
artiesten en werken. Kunstenaars moeten 
hun rechten op een doeltreffende manier 
kunnen uitoefenen, zonder dat er sprake 
is van discriminatie, met name op het 
gebied van sociale zekerheid, 
werkloosheidsuitkeringen of pensioenen 
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en ongeacht de lidstaat waar zij werken;

Amendement 28

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) het ondersteunen van audiovisuele 
actoren om Europese audiovisuele werken 
te ontwikkelen met een groter 
grensoverschrijdend 
verspreidingspotentieel;

b) het ondersteunen van audiovisuele 
actoren om Europese audiovisuele werken 
te ontwikkelen met een groter 
grensoverschrijdend 
verspreidingspotentieel, met speciale 
aandacht voor actoren in een sociale 
achterstandspositie;

Amendement 29

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d) het verbeteren van de toegang tot 
professionele audiovisuele beurzen, 
exposities en markten en het bevorderen 
van het onlinegebruik van 
bedrijfshulpmiddelen binnen en buiten 
Europa;

d) het verbeteren van de toegang tot 
professionele audiovisuele beurzen, 
exposities en markten en tot bij- en 
nascholingsactiviteiten, en het bevorderen 
van het onlinegebruik van 
bedrijfshulpmiddelen binnen en buiten 
Europa;

Amendement 30

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – letter h

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

h) het ondersteunen van initiatieven die de 
verscheidenheid van Europese audiovisuele 
werken demonstreren en bevorderen;

h) het ondersteunen van initiatieven die de 
verscheidenheid van Europese audiovisuele 
werken demonstreren en bevorderen, ook 
op taalkundig gebied, met name via steun 
voor vertaling, nasynchronisatie en 
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ondertiteling;

Amendement 31

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – letter i

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

i) het ondersteunen van activiteiten gericht 
op het vergroten van de kennis en interesse 
van het publiek;

i) het ondersteunen van activiteiten gericht 
op het vergroten van de kennis en interesse 
van het publiek met betrekking tot de 
diverse en gecompliceerde aard van 
samenlevingen;

Amendement 32

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – letter j bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

j bis) het ondersteunen van de invoering 
van technologische hulpmiddelen in 
culturele centra en onderwijsinstellingen 
teneinde de toegang van slechthorenden 
en personen met een visuele handicap tot 
cultuur, onderwijs en beroepsopleiding te 
vergemakkelijken.

Amendement 33

Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – lid 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) relevant EU-beleid, met name op de 
terreinen onderwijs, werkgelegenheid, 
gezondheid, onderzoek en innovatie, 
ondernemerschap, toerisme, justitie en 
ontwikkeling;

a) relevant EU-beleid, met name op de 
terreinen van cultuur, onderwijs, 
werkgelegenheid, sociale zaken, 
gezondheid, onderzoek en innovatie, 
industrie, ondernemerschap, handel, 
toerisme, justitie en ontwikkeling;
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Amendement 34

Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – lid 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) andere relevante bronnen van EU-
financiering op het terrein van cultuur- en 
mediabeleid, met name het Europees 
Sociaal Fonds, het Europees Fonds voor 
Regionale Ontwikkeling, de programma's 
voor onderzoek en innovatie, alsmede de 
financiële instrumenten in verband met 
justitie en burgerschap, externe 
samenwerkingsprogramma's en de 
pretoetredingsinstrumenten. Met name zal 
gezorgd moeten worden voor synergieën 
op implementatieniveau tussen het 
programma en de nationale en regionale 
strategieën voor intelligente specialisatie.

b) andere relevante bronnen van EU-
financiering op het terrein van cultuur- en 
mediabeleid, met name het Europees 
Sociaal Fonds, het programma van de
Europese Unie voor sociale verandering 
en innovatie (in het bijzonder de 
Progress-microfinancieringsfaciliteit), het 
Europees Fonds voor Regionale 
Ontwikkeling, de programma's voor 
onderzoek en innovatie, alsmede de 
financiële instrumenten in verband met 
justitie en burgerschap, externe 
samenwerkingsprogramma's en de 
pretoetredingsinstrumenten. Met name zal 
gezorgd moeten worden voor synergieën 
op implementatieniveau tussen het 
programma en de nationale en regionale 
strategieën voor intelligente specialisatie.

Amendement 35
Voorstel voor een verordening
Artikel 14 – lid 1 – letter a – streepje 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– veranderingen binnen de sectoren wat 
betreft de duurzaamheid van de 
activiteiten van de verschillende actoren;

Amendement 36

Voorstel voor een verordening
Artikel 14 – lid 1 – letter a – streepje 1 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– veranderingen in de sectoren wat betreft 
toegang tot het programma voor actoren 



AD\912475NL.doc 19/21 PE487.969v02-00

NL

in sociale achterstandsposities;

Amendement 37

Voorstel voor een verordening
Artikel 14 – lid 1 – letter b – alinea 1 – streepje 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– meer internationale activiteiten van 
culturele actoren en het aantal tot stand 
gebrachte transnationale partnerschappen;

meer diverse en internationale activiteiten 
en een grotere mobiliteit van culturele 
actoren en het aantal tot stand gebrachte 
transnationale partnerschappen;

Amendement 38

Voorstel voor een verordening
Artikel 14 – lid 1 – letter b – alinea 3 – streepje 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– het aantal eindbegunstigden afkomstig 
uit lidstaten met een lage 
productiecapaciteit, beperkte koopkracht 
en een beperkte sponsoringcapaciteit, etc.;

Amendement 39
Voorstel voor een verordening
Artikel 14 – lid 1 – letter b – alinea 3 – streepje 3 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– het aantal eindbegunstigden afkomstig 
uit maatschappelijk achtergestelde 
groeperingen die profiteren van de 
financieringsfaciliteit.

Amendement 40

Voorstel voor een verordening
Artikel 14 – lid 3 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) Naast het regelmatige toezicht laat de a) Naast het regelmatige toezicht laat de 
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Commissie uiterlijk einde 2017 een extern 
evaluatieverslag opstellen teneinde de 
doelmatigheid en de efficiëntie van het 
programma ten aanzien van de 
verwezenlijking van de doelstellingen te 
kunnen beoordelen, alsmede de Europese 
toegevoegde waarde, met het oog op de 
besluitvorming over verlenging, wijziging 
of opschorting van het programma. Deze 
evaluatie gaat in op de mogelijkheden voor 
vereenvoudiging, de interne en externe 
coherentie, de vraag of alle doelstellingen 
nog steeds relevant zijn, en op de bijdrage 
van de maatregelen tot de prioriteiten van 
de Unie inzake slimme, duurzame en 
inclusieve groei. Ook houdt zij rekening 
met evaluatieresultaten betreffende het 
effect op langere termijn van Besluit nr. 
1855/2006/EG, Besluit nr. 1718/2006/EG 
en Besluit nr. 1041/2009/EG van het 
Europees Parlement en de Raad.

Commissie uiterlijk einde 2017 een extern 
evaluatieverslag opstellen teneinde de 
doelmatigheid en de efficiëntie van het 
programma ten aanzien van de 
verwezenlijking van de doelstellingen te 
kunnen beoordelen, alsmede de Europese 
toegevoegde waarde, met het oog op de 
besluitvorming over verlenging, wijziging 
of opschorting van het programma. Deze 
evaluatie gaat in op de mogelijkheden voor 
vereenvoudiging, de interne en externe 
coherentie, de vraag of alle doelstellingen 
nog steeds relevant zijn, en op de bijdrage 
van de maatregelen tot de prioriteiten van 
de Unie inzake slimme, duurzame en 
inclusieve groei. Ook houdt zij rekening 
met evaluatieresultaten betreffende het 
effect op langere termijn van Besluit nr. 
1855/2006/EG, Besluit nr. 1718/2006/EG 
en Besluit nr. 1041/2009/EG van het 
Europees Parlement en de Raad. Het 
externe evaluatieverslag moet aangeboden 
worden aan en gepresenteerd in het 
Europees Parlement.

Amendement 41

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Commissie creëert een financiële 
faciliteit voor de culturele en creatieve 
sectoren, die opereert in de context van een 
schuldinstrument van de Europese Unie 
voor kleine en middelgrote 
ondernemingen. De aldus verleende 
financiële steun is bedoeld voor kleine en 
middelgrote ondernemingen en 
organisaties die werkzaam zijn in de 
culturele en creatieve sectoren.

De Commissie creëert een financiële 
faciliteit voor de culturele en creatieve 
sectoren, die opereert in de context van een 
schuldinstrument van de Unie voor micro-,
kleine en middelgrote ondernemingen. De 
aldus verleende financiële steun is bedoeld 
voor micro-, kleine en middelgrote 
ondernemingen en organisaties die 
werkzaam zijn in de culturele en creatieve 
sectoren.
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