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SUGGESTIES

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

1. onderstreept de noodzaak om de ongelijkheden tussen de beroepsbeoefenaren in de culturele 
en de creatieve sector te verminderen, discriminatie in deze sectoren te bestrijden, in het 
bijzonder op het gebied van de beloning, het op elkaar afstemmen van baan en 
kwalificatieniveau, alsook op het gebied van de sociale zekerheid; verzoekt de lidstaten hun 
socialezekerheidsstelsels aan te passen aan de specifieke behoeften van de beoefenaars van 
de culturele en de creatieve sector;

2. dringt er op aan dat de Commissie de werking van de culturele diensten en de verenigingen 
zonder winstbejag, die een rol spelen in de ontwikkeling van een solidaire creatieve 
economie, respecteert en erkent;

3. moedigt alle initiatieven op het vlak van de mobiliteit aan, inzonderheid van studenten en 
jonge scheppende kunstenaars, al dan niet in het bezit van een diploma, alsook de 
totstandbrenging van residenties en ateliers voor kunstenaars, en dringt er op aan dat de 
lidstaten alle factoren die het vrije verkeer belemmeren uit de weg ruimen, in het bijzonder in 
het kader van uitwisselingen van kunstenaars tussen de EU-lidstaten, en tussen EU-landen en 
derde landen; verzoekt de Commissie erop toe te zien dat het recht op vrij verkeer wordt 
nageleefd;

4. verzoekt de Commissie gezamenlijk onderzoek van de cultuurindustrie en de creatieve 
bedrijfstakken en de sector onderwijs en beroepsopleiding te bevorderen om de toepassing 
van de creatieve technieken en instrumenten in het onderwijs en de beroepsopleiding in de 
hand te werken;

5. pleit voor het inzetten van Europese fondsen en programma's voor de verdere ontwikkeling 
van de culturele en de creatieve sector;

6. wijst erop dat een hoog niveau van sociale bescherming, in het bijzonder door middel van de 
werkloosheidsverzekering, een waarborg is voor een verzekerd inkomen in geval van de voor 
de culturele en de creatieve sector typische onderbrekingen van de werkgelegenheid, en een 
middel is voor individuele en collectieve emancipatie.


