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Amendement 1
Ivo Belet

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 

Ontwerpadvies Amendement

1. erkent dat de cultuurindustrie en de 
creatieve bedrijfstakken, die goed zijn voor 
5 miljoen banen en 2,6% van het BBP van 
de EU, een van de belangrijke motoren 
voor groei in de EU zijn;

1. erkent dat de cultuurindustrie en de 
creatieve bedrijfstakken, die goed zijn voor 
5 miljoen banen en 2,6% van het BBP van 
de EU, een van de belangrijke motoren 
voor groei in de EU zijn; dringt er daarom 
bij de Commissie op aan de 
concurrerende en economische modellen 
van de cultuurindustrie en de creatieve 
bedrijfstakken te steunen om het 
banenpotentieel in de Europese Unie zo 
veel mogelijk te vergroten;

Or. en

Amendement 2
Ioannis A. Tsoukalas

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 

Ontwerpadvies Amendement

1. erkent dat de cultuurindustrie en de 
creatieve bedrijfstakken, die goed zijn voor 
5 miljoen banen en 2,6% van het BBP van 
de EU, een van de belangrijke motoren 
voor groei in de EU zijn;

1. erkent dat de cultuurindustrie en de 
creatieve bedrijfstakken, die goed zijn voor 
5 miljoen banen en 2,6% van het BBP van 
de EU, een van de belangrijke motoren 
voor groei in de EU zijn en vraagt met 
nadruk de aandacht voor de rol die de 
Europese cultuur en creativiteit op 
cultureel gebied bij de vorming van een 
gemeenschappelijke Europese identiteit 
blijven spelen;

Or. el



PE456.786v01-00 4/26 AM\853901NL.doc

NL

Amendement 3
Silvana Koch-Mehrin

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 

Ontwerpadvies Amendement

1. erkent dat de cultuurindustrie en de 
creatieve bedrijfstakken, die goed zijn voor 
5 miljoen banen en 2,6% van het BBP van 
de EU, een van de belangrijke motoren 
voor groei in de EU zijn;

1. erkent dat de cultuurindustrie en de 
creatieve bedrijfstakken, die goed zijn voor 
5 miljoen banen en 2,6% van het BBP van 
de EU, een van de belangrijke motoren 
voor groei in de EU zijn die zorgen voor 
nieuwe banen, een sleutelpositie in 
wereldwijde waardeketens innemen en 
innovatie stimuleren;

Or. en

Amendement 4
Oriol Junqueras Vies namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 

Ontwerpadvies Amendement

1. erkent dat de cultuurindustrie en de 
creatieve bedrijfstakken, die goed zijn voor 
5 miljoen banen en 2,6% van het BBP van 
de EU, een van de belangrijke motoren 
voor groei in de EU zijn;

1. onderstreept dat cultuur de sleutel tot 
de samenleving vormt; erkent dat de 
cultuurindustrie en de creatieve 
bedrijfstakken, die goed zijn voor 
5 miljoen banen en 2,6% van het BBP van 
de EU, een van de belangrijke motoren 
voor groei in de EU zijn;

Or. en

Amendement 5
Ioan Enciu

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 
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Ontwerpadvies Amendement

1. erkent dat de cultuurindustrie en de 
creatieve bedrijfstakken, die goed zijn voor 
5 miljoen banen en 2,6% van het BBP van 
de EU, een van de belangrijke motoren 
voor groei in de EU zijn;

1. erkent dat de cultuurindustrie en de 
creatieve bedrijfstakken, die goed zijn voor 
5 miljoen banen en 2,6% van het BBP van 
de EU, een van de belangrijke motoren 
voor groei, het creëren van bedrijvigheid 
en het scheppen van banen in de EU zijn;

Or. en

Amendement 6
Silvia-Adriana Ţicău

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 bis (nieuw) 

Ontwerpadvies Amendement

1 bis. onderstreept dat er behoefte is aan 
een strategische benadering die ervoor 
zorgt dat cultureel erfgoed zich tot de 
grondslag van een creatieve economie en 
een samenhangende maatschappij 
ontwikkelt, die het verband tussen 
onderwijs, beroepsopleiding en de 
cultuurindustrie en de creatieve 
bedrijfstakken consolideert en het 
maximum haalt uit de MKB's in de 
culturele en creatieve sector;

Or. ro

Amendement 7
Pilar del Castillo Vera, Cristina Gutiérrez-Cortines

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 bis (nieuw) 

Ontwerpadvies Amendement

1 bis. vraagt de Commissie door te gaan 
met haar streven naar een betere 
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omschrijving van de cultuurindustrie en 
de creatieve bedrijfstakken ten behoeve 
van een diepgaande analyse van hun 
effecten op de groei en het 
concurrentievermogen op de lange 
termijn, en om de erkenning van de 
kenmerkende eigenschappen van deze 
sector beter te stimuleren;

Or. en

Amendement 8
Oriol Junqueras Vies namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 bis (nieuw) 

Ontwerpadvies Amendement

1 bis. herinnert eraan dat kunstberoepen 
een van de pijlers van ons cultureel 
erfgoed en onze economie vormen, en dat 
hun voortbestaan daarom moet worden 
gegarandeerd door passende 
mechanismen voor de overdracht van 
kennis en vaardigheden;

Or. en

Amendement 9
Maria Badia i Cutchet

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 bis (nieuw) 

Ontwerpadvies Amendement

1 bis. onderstreept dat cultuur niet alleen 
een directe bijdrage aan het BNP levert, 
maar ook als sociale cohesiefactor een 
toegevoegde waarde verschaft;

Or. es



AM\853901NL.doc 7/26 PE456.786v01-00

NL

Amendement 10
Maria Badia i Cutchet

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 ter (nieuw) 

Ontwerpadvies Amendement

1 ter. erkent dat de cultuurindustrie en de 
creatieve bedrijfstakken een groot 
vermogen tot synergie hebben en 
voorname aanjagers van economische en 
sociale innovatie in veel andere sectoren 
zijn, en daarbij tevens bijdragen aan de 
bevordering van economische milieus met 
geringe CO2-emissies;

Or. es

Amendement 11
Oriol Junqueras Vies namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 

Ontwerpadvies Amendement

2. benadrukt het belang van de prompte 
uitvoering en het welslagen van het 
initiatief voor de digitale agenda opdat de 
cultuurindustrie en de creatieve 
bedrijfstakken ten volle kunnen genieten
van de mogelijkheden die verreikende 
hogesnelheidsbreedband en nieuwe 
draadloze technologieën bieden;

2. benadrukt het belang van de prompte 
uitvoering en het welslagen van het 
initiatief voor de digitale agenda opdat de 
cultuurindustrie en de creatieve 
bedrijfstakken zich met succes kunnen 
aanpassen aan alle nieuwe mogelijkheden 
die verreikende hogesnelheidsbreedband en 
nieuwe draadloze technologieën bieden;

Or. en

Amendement 12
Silvana Koch-Mehrin

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 bis (nieuw) 
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Ontwerpadvies Amendement

2 bis. stelt vast dat volgens een recente 
studie van het Europees Beleidscentrum 
de oplopende waarde van een digitale 
interne markt in de Europese Unie tussen 
2010 en 2020 de 4% van het BNP en de 
500 miljard EUR zal overschrijden; 
onderstreept daarom dat het absoluut 
noodzakelijk is dat de EU een werkelijke 
interne markt verwezenlijkt voor online-
inhoud en online-diensten, met een hoog 
vertrouwensniveau;

Or. en

Amendement 13
Marian-Jean Marinescu

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 bis (nieuw) 

Ontwerpadvies Amendement

2 bis. onderstreept hoe belangrijk het is 
meer en beter te investeren op het gebied 
van Radio Frequentie Identificatie 
(RFID) en in andere, met het Internet of 
Things (IoT) verband houdende 
technologieën, die een groot potentieel 
vertegenwoordigen  voor ontwikkelingen 
op het terrein van logistiek, 
gezondheidszorg, vervoer, energie-
efficiëntie, milieu, fabricage, detailhandel 
en de bestrijding van namaakproducten;

Or. en

Amendement 14
Silvia-Adriana Ţicău

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 bis (nieuw) 
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Ontwerpadvies Amendement

2 bis. wijst op het belang van 
interoperabiliteit en normen voor het
creëren van gelijke toegangsvoorwaarden 
tot nieuwe  platforms en apparatuur, en 
verzoekt de Commissie interoperabiliteit 
tussen platforms te bevorderen, normen te 
ontwikkelen om een markt te 
verwezenlijken die innovatie in de hand 
werkt en systemen te vermijden die de 
toegang tot een gediversifieerde inhoud 
zouden kunnen beperken;

Which Or. ro

Amendement 15
Vicky Ford

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 bis (nieuw) 

Ontwerpadvies Amendement

2 bis. vraagt de Commissie en de lidstaten 
om aan de cultuurindustrie en de 
creatieve bedrijfstakken meer 
mogelijkheden te bieden online-markten 
te exploiteren en kunstenaars in staat te 
stellen profijt te hebben van het digitale 
milieu;

Or. en

Amendement 16
Oriol Junqueras Vies namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 

Ontwerpadvies Amendement

3. verzoekt de Commissie de 3. verzoekt de Commissie MKB's in het 



PE456.786v01-00 10/26 AM\853901NL.doc

NL

cultuurindustrie en de creatieve 
bedrijfstakken in het kader van de digitale 
agenda bij te staan in hun zoektocht naar 
concurrentiële en innovatieve online 
bedrijfsmodellen op basis van
medefinanciering en risicospreiding tussen 
de cultuurindustrie/creatieve bedrijfstakken 
en tussenpersonen;

kader van de digitale agenda bij te staan in 
hun zoektocht naar consumentvriendelijke
en innovatieve online bedrijfsmodellen op 
basis van medefinanciering en 
risicospreiding tussen de 
cultuurindustrie/creatieve bedrijfstakken en 
tussenpersonen;

Or. en

Amendement 17
Ivo Belet

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 bis (nieuw) 

Ontwerpadvies Amendement

3 bis. benadrukt dat het innovatiebeleid 
van de EU een rol moet spelen bij het 
inschakelen van het innovatiepotentieel 
van creatieve MKB's en rekening moet 
houden met de belangrijke positie van de 
creatieve bedrijfstakken bij de 
verwezenlijking van een 
innovatievriendelijke samenleving, roept 
er derhalve toe op om onnodige kosten en 
bureaucratische rompslomp voor MKB's 
bij openbare aanbestedingen te 
vermijden;

Or. en

Amendement 18
Ioannis A. Tsoukalas

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 bis (nieuw) 

Ontwerpadvies Amendement

3 bis. onderstreept dat het van belang is de 
Europeana digitale bibliotheek uit te 
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breiden en deze te ontwikkelen tot een 
brandpunt voor de projectie van het 
Europese erfgoed op het gebied van 
cultuur en creativiteit en tot beginpunt 
voor activiteiten op het gebied van 
onderwijs, cultuur, innovatie en 
ondernemerschap;

Or. el

Amendement 19
Marian-Jean Marinescu

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 bis (nieuw) 

Ontwerpadvies Amendement

3 bis. verlangt dat de Commissie en de 
lidstaten stimulansen scheppen voor 
investeringen van particulieren en 
overheid in de cultuurindustrie en de 
creatieve bedrijfstakken, toegesneden op 
het ontwerpen en ontwikkelen van 
eenvoudig repliceerbare technologieën die 
zich richten op de verbetering van 
energiebesparingen en –effciëntie;

Or. en

Amendement 20
Oriol Junqueras Vies namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 bis (nieuw) 

Ontwerpadvies Amendement

3 bis. onderstreept dat interoperabiliteit 
ook van belang is voor producenten en 
gebruikers;

Or. en
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Amendement 21
Marian-Jean Marinescu

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 ter (nieuw) 

Ontwerpadvies Amendement

3 ter. wenst dat de Commissie voor 
stimulansen zorgt ter ontwikkeling van 
e-vaardigheden om de MKB-gemeenschap 
toegang te geven tot de cultuurindustrie 
en de creatieve bedrijfstakken en hun 
maximale deelname aan de interne markt 
te waarborgen;

Or. en

Amendement 22
Oriol Junqueras Vies namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 

Ontwerpadvies Amendement

4. benadrukt dat intellectuele-
eigendomsrechten fundamentele troeven 
zijn voor creatieve bedrijven en een 
stimulans voor individuele creativiteit en 
voor het investeren in creëren; dringt 
bijgevolg aan op regelingen die de 
cultuurindustrie en de creatieve 
bedrijfstakken helpen om zich aan te 
passen aan de digitale evolutie, via nieuwe 
online diensten op basis van nieuwe 
vormen van rechtenbeheer die de 
auteursrechten bevorderen;

4. benadrukt dat het auteursrecht een
fundamentele troef is voor creatieve 
bedrijven en een stimulans voor 
individuele creativiteit en voor het 
investeren in creëren; dringt bijgevolg aan 
op regelingen die de cultuurindustrie en de 
creatieve bedrijfstakken helpen om zich 
aan te passen aan de digitale evolutie, via 
nieuwe online diensten en op de 
valorisering en monetarisering van 
inhoud en diensten die toegevoegde 
waarde bieden, teneinde de voordelen van 
de digitalisering van cultuur zo groot 
mogelijk te maken;

Or. en
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Amendement 23
Silvana Koch-Mehrin

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 

Ontwerpadvies Amendement

4. benadrukt dat intellectuele-
eigendomsrechten fundamentele troeven 
zijn voor creatieve bedrijven en een 
stimulans voor individuele creativiteit en 
voor het investeren in creëren; dringt 
bijgevolg aan op regelingen die de 
cultuurindustrie en de creatieve 
bedrijfstakken helpen om zich aan te 
passen aan de digitale evolutie, via nieuwe 
online diensten op basis van nieuwe 
vormen van rechtenbeheer die de 
auteursrechten bevorderen;

4. benadrukt dat intellectuele-
eigendomsrechten fundamentele troeven 
zijn voor creatieve bedrijven en een 
stimulans voor individuele creativiteit en 
voor het investeren in creëren; dringt 
bijgevolg aan op regelingen die de 
cultuurindustrie en de creatieve 
bedrijfstakken helpen om zich aan te 
passen aan de digitale evolutie, via nieuwe 
online diensten op basis van nieuwe 
vormen van rechtenbeheer die de 
auteursrechten bevorderen; dringt 
bovendien aan op een evenwichtig 
regelgevingskader dat de bescherming en 
handhaving van intellectuele-
eigendomsrechten regelt;

Or. en

Amendement 24
Ivo Belet

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 

Ontwerpadvies Amendement

4. benadrukt dat intellectuele-
eigendomsrechten fundamentele troeven 
zijn voor creatieve bedrijven en een 
stimulans voor individuele creativiteit en 
voor het investeren in creëren; dringt 
bijgevolg aan op regelingen die de 
cultuurindustrie en de creatieve 
bedrijfstakken helpen om zich aan te 
passen aan de digitale evolutie, via nieuwe 
online diensten op basis van nieuwe 
vormen van rechtenbeheer die de 

4. benadrukt dat intellectuele-
eigendomsrechten fundamentele troeven 
zijn voor creatieve bedrijven en een 
stimulans voor individuele creativiteit en 
voor het investeren in creëren; dringt 
bijgevolg aan op regelingen die de 
cultuurindustrie en de creatieve 
bedrijfstakken helpen om zich aan te 
passen aan de digitale evolutie, via nieuwe 
online diensten op basis van nieuwe 
vormen van rechtenbeheer die de 
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auteursrechten bevorderen; auteursrechten bevorderen, zoals 
uitgebreide collectieve vergunningsstelsels 
en eenvoudige "éénloketsystemen"voor de 
verrekening van rechten;

Or. en

Amendement 25
Vicky Ford

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 bis (nieuw) 

Ontwerpadvies Amendement

4 bis. benadrukt dat er behoefte is aan 
regelingen ter aanvulling van de door de 
markt gedicteerde benadering van de 
creatieve bedrijfstakken, waaronder een 
verlenging van de beschermingsperiode 
van een octrooi, verbetering van de 
royalties bij openbare uitvoering en 
ondersteuning van de ontwikkeling van 
gegevensbanken voor versterkte rechten;

Or. en

Amendement 26
Silvia-Adriana Ţicău

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 bis (nieuw) 

Ontwerpadvies Amendement

4 bis. vraagt de Commissie om richtlijn 
2001/29/EG te herzien in het belang van 
grotere nauwkeurigheid en met het oog op 
harmonisering van het rechtskader voor 
de bescherming van het auteursrecht in 
de informatiemaatschappij op EU-niveau;

Or. ro
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Amendement 27
Silvana Koch-Mehrin

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 bis (nieuw) 

Ontwerpadvies Amendement

4 bis. dringt aan op meer investeringen in 
onderzoek en vakbekwaamheden in het 
algemeen en ten behoeve van de creatieve 
bedrijfstakken in het bijzonder, bij wijze 
van investeringen in de toekomst;

Or. en

Amendement 28
Ivo Belet

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 

Ontwerpadvies Amendement

5. benadrukt dat er dringend behoefte is 
aan financieringsinitiatieven voor creatieve 
bedrijven; wijst erop dat, gezien de aard 
van de cultuurindustrie en de creatieve 
bedrijfstakken, investeringen zoals 
durfkapitaal, private equity, business 
angels en mezzaninefondsen de meest 
aangewezen financieringsvormen zijn; stelt 
voor gebruik te maken van het ECIA-kader 
(European Creative Industries Alliance) 
om een platform aan te reiken dat toegang 
biedt tot informatie en advies over 
investeringsbereidheid en 
langetermijnbedrijfsstrategieën;

5. benadrukt dat er dringend behoefte is 
aan financieringsinitiatieven voor creatieve 
bedrijven; wijst erop dat, gezien de aard 
van de cultuurindustrie en de creatieve 
bedrijfstakken, investeringen zoals 
durfkapitaal, private equity, business 
angels en mezzaninefondsen de meest 
aangewezen financieringsvormen zijn; stelt 
voor gebruik te maken van het ECIA-kader 
(European Creative Industries Alliance) 
om een platform aan te reiken dat toegang 
biedt tot informatie en advies over 
investeringsbereidheid,
langetermijnbedrijfsstrategieën, toegang 
tot leningen, garantiefondsen en 
grensoverschrijdende particuliere 
investeringen, en de mogelijkheid te 
onderzoeken to oprichting van een bank 
voor de creatieve bedrijfstakken;
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Or. en

Amendement 29
Silvana Koch-Mehrin

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 

Ontwerpadvies Amendement

5. benadrukt dat er dringend behoefte is 
aan financieringsinitiatieven voor creatieve 
bedrijven; wijst erop dat, gezien de aard 
van de cultuurindustrie en de creatieve 
bedrijfstakken, investeringen zoals 
durfkapitaal, private equity, business 
angels en mezzaninefondsen de meest 
aangewezen financieringsvormen zijn; stelt 
voor gebruik te maken van het ECIA-kader 
(European Creative Industries Alliance) 
om een platform aan te reiken dat toegang 
biedt tot informatie en advies over 
investeringsbereidheid en 
langetermijnbedrijfsstrategieën;

5. ziet in dat het ontbreken van toegang 
tot financieringsmogelijkheden de 
belangrijkste groeibelemmering is voor 
veel bedrijven in de creatieve sector;
benadrukt dat er dringend behoefte is aan 
financieringsinitiatieven voor creatieve 
bedrijven; wijst erop dat, gezien de aard 
van de cultuurindustrie en de creatieve 
bedrijfstakken, investeringen zoals 
durfkapitaal, private equity, business 
angels en mezzaninefondsen de meest 
aangewezen financieringsvormen zijn; stelt 
voor gebruik te maken van het ECIA-kader 
(European Creative Industries Alliance) 
om een platform aan te reiken dat toegang 
biedt tot informatie en advies over 
investeringsbereidheid en 
langetermijnbedrijfsstrategieën;

Or. en

Amendement 30
Ioan Enciu

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 

Ontwerpadvies Amendement

5. benadrukt dat er dringend behoefte is 
aan financieringsinitiatieven voor creatieve 
bedrijven; wijst erop dat, gezien de aard 
van de cultuurindustrie en de creatieve 
bedrijfstakken, investeringen zoals 
durfkapitaal, private equity, business 

5. benadrukt dat er dringend behoefte is 
aan financieringsinitiatieven voor creatieve 
bedrijven om de bevordering van deze 
bedrijfstak te stimuleren; wijst erop dat, 
gezien de aard van de cultuurindustrie en 
de creatieve bedrijfstakken, investeringen 
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angels en mezzaninefondsen de meest 
aangewezen financieringsvormen zijn; stelt 
voor gebruik te maken van het ECIA-kader 
(European Creative Industries Alliance) 
om een platform aan te reiken dat toegang 
biedt tot informatie en advies over 
investeringsbereidheid en 
langetermijnbedrijfsstrategieën;

zoals durfkapitaal, private equity, business 
angels en mezzaninefondsen de meest 
aangewezen financieringsvormen zijn; stelt 
voor gebruik te maken van het ECIA-kader 
(European Creative Industries Alliance) 
om een platform aan te reiken dat toegang 
biedt tot informatie en advies over 
investeringsbereidheid en 
langetermijnbedrijfsstrategieën;

Or. en

Amendement 31
Silvana Koch-Mehrin

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 bis (nieuw) 

Ontwerpadvies Amendement

5 bis. benadrukt het potentieel van de EIB 
(Europese Investeringsbank) en het EIF 
(Europees Investeringsfonds) voor de 
ondersteuning van de creatieve sector, 
voornamelijk door steun aan het MKB, 
die nog steeds gedeblokkeerd moet 
worden; onderstreept verder dat de 
creatieve bedrijfstakken in het bereik van 
het MKB-beleid moeten worden 
opgenomen;

Or. en

Amendement 32
Lambert van Nistelrooij

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 bis (nieuw) 

Ontwerpadvies Amendement

5 bis. ziet met tevredenheid dat de 
Commissie zich er in het kerninitiatief 
van EU 2020, de Innovatie-Unie, toe heeft 
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verplicht een Raad voor toonaangevende 
Europese ontwerpen op te richten, die 
gevraagd zal worden binnen een jaar met 
voorstellen te komen om de rol van het 
ontwerp in het innovatiebeleid een 
sterkere positie te geven;

Or. en

Amendement 33
Maria Badia i Cutchet

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 bis (nieuw) 

Ontwerpadvies Amendement

5 bis. erkent ook dat het risico bestaat dat 
er geen gebruik wordt gemaakt van het 
potentieel van de cultuurindustrie en de 
creatieve bedrijfstakken als de nodige 
stappen achterwege blijven om het aanbod 
van vakbekwaamheid van werknemers 
beter in overeenstemming te brengen met 
de vraag op de arbeidsmarkt, waardoor 
het mededingingspotentieel van de sector 
vergroot zou worden;

Or. es

Amendement 34
Silvia-Adriana Ţicău

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 bis (nieuw) 

Ontwerpadvies Amendement

5 bis. benadrukt de rol die de 
cultuurindustrie en de creatieve 
bedrijfstakken kunnen spelen bij de 
regionale en lokale ontwikkeling en 
vraagt de Commissie en de lidstaten om 
een beleid en flankerende instrumenten 
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op ieder niveau die gebaseerd zijn op een 
strategische benadering die 
infrastructuurinvesteringen met 
investeringen in menselijk kapitaal 
combineert;

Or. ro

Amendement 35
Silvana Koch-Mehrin

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 ter (nieuw) 

Ontwerpadvies Amendement

5 ter. herinnert eraan dat het 
Cohesiebeleid en de structuurfondsen 
belangrijke financieringsmogelijkheden 
bieden aan cultuur, creativiteit en 
innovatie in de gehele EU; betreurt het 
echter dat tot dusver cultuurindustrie en 
creatieve bedrijfstakken slechts in 
beperkte mate profijt van deze fondsen 
lijken te hebben gehad; doet daarom een 
beroep op de lidstaten en de Commissie de 
toegang tot financiering via deze 
instrumenten te vergemakkelijken en de 
bedrijfstakken meer te doordringen van 
en te informeren over hetgeen 
beschikbaar is;

Or. en

Amendement 36
Vicky Ford

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 

Ontwerpadvies Amendement

6. benadrukt dat er behoefte is aan een 
voordeliger fiscaal en investeringsklimaat, 

6. benadrukt dat er behoefte is aan een 
voordeliger fiscaal en investeringsklimaat, 
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met inbegrip van een herziening van de 
huidige btw-regelingen (inclusief de 
enorme verschillen tussen online en 
offline tarieven) en een ruimer 
toepassingsgebied van de huidige 
belastingvrijstellingsregelingen.

met inbegrip van een striktere 
bescherming van de intellectuele-
eigendomsrechten en de daarmee 
samenhangende royalties en de 
uitbanning van digitale piraterij;

Or. en

Amendement 37
Oriol Junqueras Vies namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 

Ontwerpadvies Amendement

6. benadrukt dat er behoefte is aan een 
voordeliger fiscaal en investeringsklimaat, 
met inbegrip van een herziening van de 
huidige btw-regelingen (inclusief de 
enorme verschillen tussen online en offline 
tarieven) en een ruimer toepassingsgebied 
van de huidige 
belastingvrijstellingsregelingen.

6. benadrukt dat er behoefte is aan een 
voordeliger fiscaal en investeringsklimaat, 
met inbegrip van een herziening van de 
huidige BTW-regelingen (inclusief de 
verschillen tussen online en offline 
tarieven) en een ruimer toepassingsgebied 
van de huidige 
belastingvrijstellingsregelingen.

Or. en

Amendement 38
Pilar del Castillo Vera, Cristina Gutiérrez-Cortines

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 bis (nieuw) 

Ontwerpadvies Amendement

6 bis. wijst erop hoe belangrijk het is meer 
kennis over de creatieve bedrijfstakken te 
verspreiden in opleidingsprogramma's en 
beroepsonderwijs, waarbij de computer-
en technologievaardigheden van de 
studenten worden uitgebreid en 
initiatieven worden gelanceerd om 
creatief ondernemerschap te bevorderen; 
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onderstreept de noodzaak tot een 
intensievere dialoog te komen tussen 
instellingen op universitair niveau en het 
MKB;

Or. en

Amendement 39
Ivo Belet

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 bis (nieuw) 

Ontwerpadvies Amendement

6 bis. vraagt om de verwezenlijking van 
een werkelijke Europese creatieve interne 
markt waarmee de cultuurindustrie en de 
creatieve bedrijfstakken kunnen 
expanderen en de beschikking krijgen 
over een grotere potentiële klantenkring, 
waarmee ze hulp krijgen om nieuwe 
langetermijnstrategieën voor creatie, 
distributie en exploitatie te ontwikkelen en 
waarmee de mobiliteit plus de uitwisseling 
en samenwerking tussen in de 
cultuurindustrie en de creatieve 
bedrijfstakken werkzame personen 
worden bevorderd;

Or. en

Amendement 40
Cristina Gutiérrez-Cortines

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 bis (nieuw) 

Ontwerpadvies Amendement

6 bis. onderstreept de noodzaak tot 
versterking van het marketingfacet van de 
sector (distributie en verkoop) om op 
lokaal, nationaal en internationaal niveau 
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volledig gebruik te maken van zijn 
potentieel; zal daartoe het organiseren 
van workshops over het gebruik van 
sociale netwerken en andere bestaande 
internetgereedschappen die voor omzet 
kunnen zorgen, bevorderen;

Or. es

Amendement 41
Silvana Koch-Mehrin

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 bis (nieuw) 

Ontwerpadvies Amendement

6 bis. vraagt de lidstaten en de Commissie 
actie te ondernemen om investeerders te 
doordringen van de economische waarde 
van de creatieve bedrijfstakken en hun 
grote potentieel voor het concurrerend 
vermogen van de Europese economie;

Or. en

Amendement 42
Silvia-Adriana Ţicău

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 bis (nieuw) 

Ontwerpadvies Amendement

6 bis. stelt voor om als onderdeel van het 
Europees jaar van het vrijwilligerswerk 
een actieprogramma op te zetten dat is 
gewijd aan grensoverschrijdende 
cultuurbevordering en culturele 
samenwerking;

Or. ro
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Amendement 43
Ivo Belet

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 ter (nieuw) 

Ontwerpadvies Amendement

6 ter. vraagt de aandacht voor de 
potentiële mogelijkheden van creatieve 
clusters van onderzoekcentra en 
kunstacademies waarin creatieve 
bedrijven met kunstinstellingen kunnen 
samenwerken om gezamenlijke 
opleidingsprogramma's en mogelijkheden 
voor levenslang leren te bieden, vooral 
voor opleiding in het ondernemerschap; 
moedigt de lidstaten en regio's daarom 
aan mogelijkheden voor een dergelijke 
samenwerking te scheppen en de 
mogelijkheden van 
innovatievoucherprogramma's 
(innovatiesubsidies voor MKB's) te 
onderzoeken om MKB's in de sector 
cultuurindustrie en creatieve 
bedrijfstakken alsmede individuele 
personen te helpen bij het verwerven van 
beroepsbekwaamheden;

Or. en

Amendement 44
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 ter (nieuw) 

Ontwerpadvies Amendement

6 ter. erkent de doeltreffendheid van 
EU-programma's als het programma voor 
innovatie en concurrentievermogen voor 
het creëren van mogelijkheden voor het 
MKB om toegang tot financiering te 
krijgen en stelt de Commissie voor, te 
onderzoeken wat de mogelijkheden zijn 
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om dergelijke specifieke programma's 
voor de cultuurindustrie en de creatieve 
bedrijfstakken te ontwerpen, gezien het 
belang van dit soort bedrijven om de 
huidige recessie te boven te komen;

Or. es

Amendement 45
Pilar del Castillo Vera, Cristina Gutiérrez-Cortines

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 ter (nieuw) 

Ontwerpadvies Amendement

6 ter. wenst dat de Commissie voor geheel 
Europa geldende 
bedrijfsmodelrichtsnoeren opstelt voor 
creatieve en culturele 
projecten/diensten/werkzaamheden, 
alsmede specifieke prestatie-indicatoren 
die de technische en economische 
evaluatie van investeringen in de sector 
kunnen vergemakkelijken en waarbij 
onnodige kosten en bureaucratie voor 
MKB's worden vermeden;

Or. en

Amendement 46
Cristina Gutiérrez-Cortines

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 quater (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

6 quater. erkent dat het hoofdprobleem 
van de cultuurindustrie en de creatieve 
bedrijfstakken is, dat zij niet-materiële 
zaken beheren, hoewel deze vervolgens 
van hoge waarde en zeer langdurig 
waardevast kunnen blijken te zijn in 
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vergelijking met de producten van andere 
bedrijfstakken die veel meer op de korte 
termijn werken; in het verlengde hiervan 
kan worden gezegd dat de 
cultuurindustrie en de creatieve 
bedrijfstakken ook waarden behoeden en 
informatie verschaffen en dat hun 
producten een langdurig effect hebben en 
uiteindelijk deel van het collectieve 
geheugen gaan uitmaken;

Or. es

Amendement 47
Cristina Gutiérrez-Cortines

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 quinquies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

6 quinquies. heeft oog voor de noodzaak 
innovatie op het gebied van de 
technologie te bevorderen, maar ook op 
het gebied van productieprocessen en bij 
de ontwikkeling van de projecten zelf;

Or. es

Amendement 48
Cristina Gutiérrez-Cortines

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 sexies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

6 sexies. erkent dat de ontwikkeling van 
niet- materiële producten (zoals ideeën en 
het vertellen van verhalen) blijk moeten 
geven van innovatieve elementen in de zin 
van (i) de vertelling zelf en (ii) de 
instrumenten die in de vertelling worden 
gebruikt (mediaoverschrijdende en 
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multiplatformproducten);

Or. es

Amendement 49
Cristina Gutiérrez-Cortines

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 septies (nieuw) 

Ontwerpadvies Amendement

6 septies. bepleit de inrichting van 
uitwisselingsprogramma's die zijn bedoeld 
voor het bevorderen van creëren van 
platforms voor de cultuurindustrie en de 
creatieve bedrijfstakken;

Or. es


