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Amendement 1
Justina Vitkauskaite

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. wijst op het sectoroverschrijdende 
karakter van de culturele en creatieve 
industrieën en het algemene belang van
deze bedrijfstakken voor de economie en 
de maatschappelijke ontwikkeling 
wereldwijd; benadrukt dat deze sectoren op 
lokaal en regionaal niveau veel 
mogelijkheden bieden;

1. wijst erop dat het sectoroverschrijdende 
karakter van de culturele en creatieve 
industrieën een aantrekkelijk 
communicatiemiddel is en dat deze 
bedrijfstakken van algemeen belang zijn
voor de economie, duurzame, slimme en 
inclusieve groei, innovatie, 
ondernemerschap, sociale cohesie en de
maatschappelijke ontwikkeling 
wereldwijd; benadrukt dat deze sectoren op 
lokaal en regionaal niveau veel 
mogelijkheden tot groei bieden, aangezien 
zij ondernemers binnen de culturele en 
creatieve industrieën nieuwe 
afzetmogelijkheden bieden en daarmee 
zorgen voor werkgelegenheid in de 
culturele sector;

Or. en

Amendement 2
Nuno Teixeira

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. wijst op het sectoroverschrijdende 
karakter van de culturele en creatieve 
industrieën en het algemene belang van 
deze bedrijfstakken voor de economie en 
de maatschappelijke ontwikkeling 
wereldwijd; benadrukt dat deze sectoren op 
lokaal en regionaal niveau veel 
mogelijkheden bieden;

1. wijst op het sectoroverschrijdende 
karakter van de culturele en creatieve 
industrieën en het algemene belang van 
deze bedrijfstakken voor de economie, het 
scheppen van werkgelegenheid en de 
maatschappelijke ontwikkeling 
wereldwijd; benadrukt dat deze sectoren op 
lokaal en regionaal niveau veel 
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mogelijkheden bieden, wat cruciaal is voor 
het stimuleren van economische activiteit 
in de EU;

Or. pt

Amendement 3
Cornelia Ernst

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 bis. stelt vast dat creativiteit haar wortels 
heeft op lokaal niveau en dat culturele en 
creatieve industrieën dus baat hebben bij 
de ontwikkeling van lokale netwerken, 
clusters, starterscentra en 
partnerschappen tussen kunst- en 
designscholen en tussen universiteiten en 
bedrijven;

Or. en

Amendement 4
Justina Vitkauskaite

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. onderstreept dat de culturele en creatieve 
industrieën in Europese en nationale 
sociaaleconomische strategieën moeten 
worden geïntegreerd; benadrukt dat lokale 
en regionale instanties er overeenkomstig 
het subsidiariteitsbeginsel toe moeten 
worden aangespoord om bij hun 
langetermijnstrategieën en 
beleidsuitvoering rekening te houden met 
hun visie op creativiteit;

2. onderstreept dat de culturele en creatieve 
industrieën in Europese en nationale 
sociaaleconomische strategieën moeten 
worden geïntegreerd; benadrukt dat lokale 
en regionale instanties er overeenkomstig 
het subsidiariteitsbeginsel toe moeten 
worden aangespoord om bij hun 
langetermijnstrategieën en 
beleidsuitvoering rekening te houden met 
hun visie op creativiteit en om de 
financiële capaciteit van kmo's te 
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vergroten, zodat ondernemers worden 
gestimuleerd om nieuwe bedrijfsmodellen 
te ontwikkelen voor culturele en creatieve 
industrieën, creatieve vaardigheden 
worden bevorderd en creatieve sectoren 
worden gesteund;

Or. en

Amendement 5
Salvatore Caronna

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. onderstreept dat de culturele en creatieve 
industrieën in Europese en nationale 
sociaaleconomische strategieën moeten 
worden geïntegreerd; benadrukt dat lokale 
en regionale instanties er overeenkomstig 
het subsidiariteitsbeginsel toe moeten 
worden aangespoord om bij hun 
langetermijnstrategieën en 
beleidsuitvoering rekening te houden met 
hun visie op creativiteit;

2. onderstreept dat de culturele en creatieve 
industrieën in Europese en nationale 
sociaaleconomische strategieën moeten 
worden geïntegreerd; benadrukt dat lokale 
en regionale instanties er overeenkomstig 
het subsidiariteitsbeginsel tevens toe 
moeten worden aangespoord om bij hun
economische strategieën voor de 
middellange en lange termijn rekening te 
houden met de culturele en creatieve 
sectoren;

Or. it

Amendement 6
Oldřich Vlasák

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. onderstreept dat de culturele en creatieve 
industrieën in Europese en nationale 
sociaaleconomische strategieën moeten 
worden geïntegreerd; benadrukt dat lokale 
en regionale instanties er overeenkomstig 

2. onderstreept dat de culturele en creatieve 
industrieën in Europese en nationale 
sociaaleconomische strategieën moeten 
worden geïntegreerd; onderstreept dat 
diverse beleidsvormen, onder meer 
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het subsidiariteitsbeginsel toe moeten 
worden aangespoord om bij hun 
langetermijnstrategieën en 
beleidsuitvoering rekening te houden met 
hun visie op creativiteit;

industriebeleid, onderwijsbeleid, 
innovatief beleid, en op toerisme, 
regionale, stedelijke, lokale en ruimtelijke 
ontwikkeling gericht beleid nader 
gecoördineerd moeten worden; benadrukt 
dat lokale en regionale instanties er 
overeenkomstig het subsidiariteitsbeginsel 
toe moeten worden aangespoord om bij 
hun langetermijnstrategieën en 
beleidsuitvoering rekening te houden met 
hun visie op creativiteit;

Or. en

Amendement 7
François Alfonsi

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 bis. benadrukt dat culturele diversiteit in 
Europa de ontwikkeling van het creatieve 
potentieel stimuleert en daarom van 
cruciaal belang is voor deze economische 
sector;

Or. fr

Amendement 8
Petru Constantin Luhan

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 bis. benadrukt dat het belangrijkste 
probleem voor in de culturele en creatieve 
sector actieve kmo's nog altijd de slechte 
toegang tot financiering is;

Or. ro
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Amendement 9
Cornelia Ernst

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 bis. wijst erop dat lokale instanties van 
grote betekenis zijn voor infrastructuur, 
strategie, plannen en netwerken;

Or. en

Amendement 10
Justina Vitkauskaite

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. benadrukt dat de financiering die 
beschikbaar is uit hoofde van het 
toekomstig meerjarig financieel kader, met 
name uit hoofde van het ESF en het EFRO, 
moet worden ingezet om de culturele en 
creatieve bedrijfstakken te versterken, 
evenals de institutionele en administratieve 
capaciteit op nationaal, regionaal en lokaal 
niveau om met deze sectoren samen te 
werken;

3. benadrukt dat de financiering die 
beschikbaar is uit hoofde van het 
toekomstig meerjarig financieel kader, met 
name uit hoofde van het ESF en het EFRO, 
moet worden ingezet om de culturele en 
creatieve bedrijfstakken te versterken, 
evenals de institutionele en administratieve 
capaciteit op nationaal, regionaal en lokaal 
niveau om met deze sectoren samen te 
werken, hetgeen de economische 
voordelen van culturele en creatieve 
bedrijfstakken kan vergroten;

Or. en

Amendement 11
Salvatore Caronna

Ontwerpadvies
Paragraaf 3
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Ontwerpadvies Amendement

3. benadrukt dat de financiering die 
beschikbaar is uit hoofde van het 
toekomstig meerjarig financieel kader, 
met name uit hoofde van het ESF en het 
EFRO, moet worden ingezet om de 
culturele en creatieve bedrijfstakken te 
versterken, evenals de institutionele en 
administratieve capaciteit op nationaal, 
regionaal en lokaal niveau om met deze 
sectoren samen te werken;

3. benadrukt dat de financiering die binnen 
het toekomstig meerjarig financieel kader 
beschikbaar is uit hoofde van het ESF en 
het EFRO moet worden ingezet om de 
culturele en creatieve bedrijfstakken te 
versterken en om de institutionele en 
administratieve capaciteit op nationaal, 
regionaal en lokaal niveau te laten 
samenwerken;

Or. en

Amendement 12
Maria do Céu Patrão Neves

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. benadrukt dat de financiering die 
beschikbaar is uit hoofde van het 
toekomstig meerjarig financieel kader, met 
name uit hoofde van het ESF en het EFRO, 
moet worden ingezet om de culturele en 
creatieve bedrijfstakken te versterken, 
evenals de institutionele en administratieve 
capaciteit op nationaal, regionaal en lokaal 
niveau om met deze sectoren samen te 
werken;

3. benadrukt dat de financiering die 
beschikbaar is uit hoofde van het 
toekomstig meerjarig financieel kader, met 
name uit hoofde van het ESF en het EFRO, 
moet worden ingezet om de culturele en 
creatieve bedrijfstakken te versterken, 
evenals de institutionele en administratieve 
capaciteit op nationaal, regionaal en lokaal 
niveau om met deze sectoren samen te 
werken, en dat daarbij vooral de 
ultraperifere gebieden centraal moeten 
staan, waar het gecompliceerder is om 
culturele en creatieve industrieën te 
starten en te ontwikkelen, ondanks het feit 
dat de bevolking van deze gebieden 
beschikt over enorme culturele en 
creatieve mogelijkheden, juist vanwege 
het feit dat zij eilandbewoners zijn;

Or. pt
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Amendement 13
Justina Vitkauskaite

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. benadrukt dat de culturele en creatieve 
industrieën meer en betere banen in de 
regio's kunnen scheppen en op die manier 
tot sociale en territoriale integratie kunnen 
bijdragen; is bezorgd dat deze aspecten van 
de culturele en creatieve industrieën 
onvoldoende zijn onderzocht; beklemtoont 
dat er voor deze sectoren op alle niveaus, 
maar in het bijzonder op regionaal en 
lokaal niveau, onvoldoende statistische 
gegevens worden verzameld;

4. benadrukt dat de culturele en creatieve 
industrieën meer en betere banen in de 
regio's kunnen scheppen en op die manier 
tot sociale en territoriale integratie kunnen 
bijdragen; is bezorgd dat deze aspecten van 
de culturele en creatieve industrieën 
onvoldoende zijn onderzocht; beklemtoont 
dat er voor deze sectoren op alle niveaus, 
maar in het bijzonder op regionaal en 
lokaal niveau, onvoldoende statistische 
gegevens worden verzameld; benadrukt 
dat onderzoek moet worden gedaan naar 
de uitwerking van ICT op de culturele en 
creatieve sectoren, zodat deze sectoren 
zich kunnen aanpassen aan de nieuwe 
technologische omgeving en gekoppeld 
kunnen worden aan technologische 
ontwikkelingen;

Or. en

Amendement 14
Filiz Hakaeva Hyusmenova

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. benadrukt dat de culturele en creatieve 
industrieën meer en betere banen in de 
regio's kunnen scheppen en op die manier 
tot sociale en territoriale integratie kunnen 
bijdragen; is bezorgd dat deze aspecten van 
de culturele en creatieve industrieën 
onvoldoende zijn onderzocht; beklemtoont 
dat er voor deze sectoren op alle niveaus, 
maar in het bijzonder op regionaal en 

4. benadrukt dat de culturele en creatieve 
industrieën meer en betere banen in de 
regio's kunnen scheppen en op die manier 
tot sociale en territoriale integratie kunnen 
bijdragen; is bezorgd dat deze aspecten van 
de culturele en creatieve industrieën 
onvoldoende zijn onderzocht; beklemtoont 
dat er voor deze sectoren op alle niveaus, 
maar in het bijzonder op regionaal en 
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lokaal niveau, onvoldoende statistische 
gegevens worden verzameld;

lokaal niveau, onvoldoende statistische 
gegevens worden verzameld; verlangt dat 
een platform wordt opgericht dat 
vacatures en financieringsmogelijkheden 
in de culturele en creatieve sectoren 
beheert en ondersteuning biedt aan 
degenen die in deze sectoren werkzaam 
zijn, ook aan degenen die aan het begin 
van hun carrière staan;

Or. bg

Amendement 15
Cornelia Ernst

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. benadrukt dat de culturele en creatieve 
industrieën meer en betere banen in de 
regio's kunnen scheppen en op die manier 
tot sociale en territoriale integratie kunnen 
bijdragen; is bezorgd dat deze aspecten van 
de culturele en creatieve industrieën 
onvoldoende zijn onderzocht; beklemtoont 
dat er voor deze sectoren op alle niveaus, 
maar in het bijzonder op regionaal en 
lokaal niveau, onvoldoende statistische 
gegevens worden verzameld;

4. benadrukt dat de culturele en creatieve 
industrieën meer en betere banen in de 
regio's kunnen scheppen en op die manier 
tot sociale en territoriale integratie kunnen 
bijdragen; verlangt dat binnen de culturele 
en creatieve industrieën voldoende 
aandacht wordt besteed aan kansarme 
groepen; is bezorgd dat deze aspecten van 
de culturele en creatieve industrieën 
onvoldoende zijn onderzocht; beklemtoont 
dat er voor deze sectoren op alle niveaus, 
maar in het bijzonder op regionaal en 
lokaal niveau, onvoldoende statistische 
gegevens worden verzameld;

Or. en

Amendement 16
Oldřich Vlasák

Ontwerpadvies
Paragraaf 4
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Ontwerpadvies Amendement

4. benadrukt dat de culturele en creatieve 
industrieën meer en betere banen in de 
regio's kunnen scheppen en op die manier 
tot sociale en territoriale integratie kunnen 
bijdragen; is bezorgd dat deze aspecten van 
de culturele en creatieve industrieën 
onvoldoende zijn onderzocht; beklemtoont 
dat er voor deze sectoren op alle niveaus, 
maar in het bijzonder op regionaal en 
lokaal niveau, onvoldoende statistische 
gegevens worden verzameld;

4. benadrukt dat de culturele en creatieve 
industrieën meer en betere banen in de 
regio's kunnen scheppen en op die manier 
tot sociale en territoriale integratie kunnen 
bijdragen; is bezorgd dat deze aspecten van 
de culturele en creatieve industrieën 
onvoldoende zijn onderzocht en 
onvoldoende worden ondersteund; 
beklemtoont dat er voor deze sectoren op 
alle niveaus, maar in het bijzonder op 
regionaal en lokaal niveau, onvoldoende 
statistische gegevens worden verzameld;

Or. en

Amendement 17
Vasilica Viorica Dăncilă

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. benadrukt dat de culturele en creatieve 
industrieën meer en betere banen in de 
regio's kunnen scheppen en op die manier 
tot sociale en territoriale integratie kunnen 
bijdragen; is bezorgd dat deze aspecten van 
de culturele en creatieve industrieën 
onvoldoende zijn onderzocht; beklemtoont 
dat er voor deze sectoren op alle niveaus, 
maar in het bijzonder op regionaal en 
lokaal niveau, onvoldoende statistische 
gegevens worden verzameld;

4. benadrukt dat de culturele en creatieve 
industrieën meer en betere banen in de 
regio's kunnen scheppen, vooral op het 
gebied van uitbesteding en tijdelijk, 
zelfstandig of atypisch werk, en op die 
manier tot sociale en territoriale integratie 
kunnen bijdragen; is bezorgd dat deze 
aspecten van de culturele en creatieve 
industrieën onvoldoende zijn onderzocht; 
beklemtoont dat er voor deze sectoren op 
alle niveaus, maar in het bijzonder op 
regionaal en lokaal niveau, onvoldoende 
statistische gegevens worden verzameld;

Or. ro

Amendement 18
Salvatore Caronna
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Ontwerpadvies
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 bis. is van mening dat de culturele en 
creatieve sectoren een rol kunnen spelen 
bij de vernieuwing van lokale economieën 
door nieuwe economische activiteiten te 
stimuleren, banen en duurzame 
werkgelegenheid te scheppen en Europese 
steden en regio's aantrekkelijker te 
maken;

Or. it

Amendement 19
Justina Vitkauskaite

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. is van mening dat creatieve mensen, 
producten en diensten de basis moeten 
vormen voor een sterke interne Europese 
markt en goed ontwikkelde regio's; dringt 
erop aan om via de culturele en creatieve 
bedrijfstakken nieuwe investeringen en 
veelzijdig talent naar Europa te lokken; 
verzoekt de lidstaten om aan de Europese 
interne markt aangepaste bedrijfsmodellen 
te ondersteunen die de mobiliteit van 
kunstenaars en mensen die in de culturele 
en creatieve industrieën tewerkgesteld zijn, 
verzekeren en hen helpen belemmeringen 
als gevolg van uiteenlopende fiscale en 
sociale regelingen uit de weg te ruimen en 
taalbarrières te overbruggen;

5. is van mening dat creatieve mensen, 
producten en diensten de basis moeten 
vormen voor een sterke interne Europese 
markt en goed ontwikkelde regio's; dringt 
erop aan om via de culturele en creatieve 
bedrijfstakken nieuwe investeringen en 
veelzijdig talent naar Europa te lokken; 
verzoekt de lidstaten om creativiteit in alle 
sectoren van de economie te stimuleren en 
te verspreiden met behulp van diensten 
die innovatie en ondernemerschap 
bevorderen, en om aan de Europese interne 
markt aangepaste bedrijfsmodellen te 
ondersteunen die de mobiliteit van 
kunstenaars en mensen die in de culturele 
en creatieve industrieën tewerkgesteld zijn, 
verzekeren en hen helpen belemmeringen 
als gevolg van uiteenlopende fiscale en 
sociale regelingen uit de weg te ruimen en 
taalbarrières te overbruggen door bij te 
dragen aan de totstandbrenging van 



AM\934394NL.doc 13/20 PE510.549v01-00

NL

culturele diversiteit;

Or. en

Amendement 20
Oldřich Vlasák

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. is van mening dat creatieve mensen, 
producten en diensten de basis moeten 
vormen voor een sterke interne Europese 
markt en goed ontwikkelde regio's; dringt 
erop aan om via de culturele en creatieve 
bedrijfstakken nieuwe investeringen en 
veelzijdig talent naar Europa te lokken; 
verzoekt de lidstaten om aan de Europese 
interne markt aangepaste bedrijfsmodellen 
te ondersteunen die de mobiliteit van 
kunstenaars en mensen die in de culturele 
en creatieve industrieën tewerkgesteld zijn, 
verzekeren en hen helpen belemmeringen 
als gevolg van uiteenlopende fiscale en 
sociale regelingen uit de weg te ruimen en 
taalbarrières te overbruggen;

5. is van mening dat creatieve mensen, 
producten en diensten de basis moeten 
vormen voor een sterke interne Europese 
markt en goed ontwikkelde regio's; dringt 
erop aan om via de culturele en creatieve 
bedrijfstakken nieuwe investeringen en 
veelzijdig talent naar Europa te lokken; 
verzoekt de lidstaten om adequate sociale 
en fiscale maatregelen te treffen met het 
oog op ondersteuning van de creatieve 
economie; verzoekt de lidstaten om aan de 
Europese interne markt aangepaste 
bedrijfsmodellen te ondersteunen die de 
mobiliteit van kunstenaars en mensen die 
in de culturele en creatieve industrieën 
tewerkgesteld zijn, verzekeren en hen 
helpen belemmeringen als gevolg van 
uiteenlopende fiscale en sociale regelingen 
uit de weg te ruimen en taalbarrières te 
overbruggen;

Or. en

Amendement 21
Salvatore Caronna

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. is van mening dat creatieve mensen, 5. is van mening dat creatieve mensen, 
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producten en diensten de basis moeten 
vormen voor een sterke interne Europese 
markt en goed ontwikkelde regio's; dringt 
erop aan om via de culturele en creatieve 
bedrijfstakken nieuwe investeringen en 
veelzijdig talent naar Europa te lokken; 
verzoekt de lidstaten om aan de Europese 
interne markt aangepaste 
bedrijfsmodellen te ondersteunen die de 
mobiliteit van kunstenaars en mensen die 
in de culturele en creatieve industrieën 
tewerkgesteld zijn, verzekeren en hen 
helpen belemmeringen als gevolg van 
uiteenlopende fiscale en sociale regelingen 
uit de weg te ruimen en taalbarrières te 
overbruggen;

producten en diensten de basis moeten 
vormen voor een sterke interne Europese 
markt en goed ontwikkelde regio's; dringt 
erop aan om via de culturele en creatieve 
bedrijfstakken nieuwe investeringen en 
veelzijdig talent naar Europa te lokken en 
daarbij in het oog te houden dat de sector 
vrijwel volledig bestaat uit micro-
ondernemingen, kmo's en zelfstandigen; 
verzoekt de lidstaten en de regio's om 
strategieën te ontwikkelen die de 
mobiliteit van kunstenaars en mensen die 
in de culturele en creatieve industrieën 
tewerkgesteld zijn, verzekeren en hen 
helpen belemmeringen als gevolg van 
bijvoorbeeld uiteenlopende fiscale en 
sociale regelingen uit de weg te ruimen en 
taalbarrières te overbruggen;

Or. it

Amendement 22
Justina Vitkauskaite

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. is van mening dat er lokale en regionale 
platformen moeten worden opgericht ter 
ondersteuning van de verschillende 
bekwaamheden binnen deze sectoren en 
van de interactie tussen makers en technici;

6. is van mening dat er lokale en regionale 
platformen, alsook creatieve, culturele en 
industriële clusters moeten worden 
opgericht ter ondersteuning van de 
verschillende bekwaamheden binnen deze 
sectoren en van de interactie tussen makers 
en technici;

Or. en

Amendement 23
Oldřich Vlasák

Ontwerpadvies
Paragraaf 6
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Ontwerpadvies Amendement

6. is van mening dat er lokale en regionale 
platformen moeten worden opgericht ter 
ondersteuning van de verschillende 
bekwaamheden binnen deze sectoren en 
van de interactie tussen makers en technici;

6. is van mening dat er lokale en regionale 
platformen moeten worden opgericht die 
synergievorming bevorderen, 
mechanismen voor de financiering van 
creativiteit en innovatie helpen 
identificeren en dienen ter ondersteuning 
van de verschillende bekwaamheden 
binnen deze sectoren en van de interactie 
tussen makers en technici;

Or. en

Amendement 24
Nuno Teixeira

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. is van mening dat er lokale en regionale 
platformen moeten worden opgericht ter 
ondersteuning van de verschillende 
bekwaamheden binnen deze sectoren en 
van de interactie tussen makers en technici;

6. blijft van mening dat er in heel Europa 
actieve, op samenwerking gerichte 
netwerken en lokale en regionale 
platformen moeten worden opgericht ter 
ondersteuning van de verschillende 
bekwaamheden binnen deze sectoren en 
van de interactie tussen makers en technici, 
alsook ter bevordering van de uitwisseling 
van kennis en goede zakelijke praktijken;

Or. pt

Amendement 25
Justina Vitkauskaite

Ontwerpadvies
Paragraaf 7

Ontwerpadvies Amendement

7. wijst erop dat de culturele en creatieve 7. wijst erop dat de culturele en creatieve 
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industrieën bijdragen tot het behoud van 
Europa's onmetelijk cultureel, historisch en 
architectonisch erfgoed; benadrukt dat de 
culturele en creatieve sectoren van groot 
belang zijn voor toeristen uit zowel EU-
landen als niet-Europese landen; is van 
mening dat gezien deze meerwaarde een 
belangrijk deel van de volgende EU-
begroting dient te worden besteed aan de 
culturele en creatieve sectoren, aangezien 
deze belangrijke economische 
mogelijkheden scheppen;

industrieën bijdragen tot het behoud van 
Europa's onmetelijk cultureel, historisch en 
architectonisch erfgoed, van sociale 
integratie en van beter onderwijs;
benadrukt dat de culturele en creatieve 
sectoren van groot belang zijn voor 
toeristen uit zowel EU-landen als niet-
Europese landen, en dat zij deze toeristen 
de gelegenheid bieden met elkaar in 
interactie te treden;

Or. en

Amendement 26
Petru Constantin Luhan

Ontwerpadvies
Paragraaf 7

Ontwerpadvies Amendement

7. wijst erop dat de culturele en creatieve 
industrieën bijdragen tot het behoud van 
Europa's onmetelijk cultureel, historisch en 
architectonisch erfgoed; benadrukt dat de 
culturele en creatieve sectoren van groot 
belang zijn voor toeristen uit zowel EU-
landen als niet-Europese landen; is van 
mening dat gezien deze meerwaarde een 
belangrijk deel van de volgende EU-
begroting dient te worden besteed aan de 
culturele en creatieve sectoren, aangezien 
deze belangrijke economische 
mogelijkheden scheppen;

7. wijst erop dat de culturele en creatieve 
industrieën bijdragen tot het behoud van 
Europa's onmetelijk cultureel, historisch en 
architectonisch erfgoed; benadrukt dat de 
culturele en creatieve sectoren van groot 
belang zijn voor toeristen uit zowel EU-
landen als niet-Europese landen; is van 
mening dat gezien deze meerwaarde de 
culturele en creatieve sectoren moeten 
worden geraadpleegd bij de opstelling van 
de landenstrategiedocumenten voor de 
periode 2014-2020, en dat tevens een 
belangrijk deel van de volgende EU-
begroting dient te worden besteed aan de 
culturele en creatieve sectoren, aangezien 
deze belangrijke economische 
mogelijkheden scheppen;

Or. ro
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Amendement 27
Oldřich Vlasák

Ontwerpadvies
Paragraaf 7

Ontwerpadvies Amendement

7. wijst erop dat de culturele en creatieve 
industrieën bijdragen tot het behoud van 
Europa's onmetelijk cultureel, historisch en 
architectonisch erfgoed; benadrukt dat de 
culturele en creatieve sectoren van groot 
belang zijn voor toeristen uit zowel EU-
landen als niet-Europese landen; is van 
mening dat gezien deze meerwaarde een 
belangrijk deel van de volgende EU-
begroting dient te worden besteed aan de 
culturele en creatieve sectoren, aangezien 
deze belangrijke economische 
mogelijkheden scheppen;

7. wijst erop dat de culturele en creatieve 
industrieën bijdragen tot het behoud van 
Europa's onmetelijk cultureel, historisch en 
architectonisch erfgoed; benadrukt het 
belang van mobiel cultureel erfgoed, dat 
wil zeggen kunstvoorwerpen die sinds de 
oudheid door menselijke creativiteit tot 
stand zijn gebracht; benadrukt dat de 
culturele en creatieve sectoren van groot 
belang zijn voor toeristen uit zowel EU-
landen als niet-Europese landen; is van 
mening dat gezien deze meerwaarde een 
belangrijk deel van de volgende EU-
begroting dient te worden besteed aan de 
culturele en creatieve sectoren, aangezien 
deze belangrijke economische 
mogelijkheden scheppen;

Or. en

Amendement 28
Salvatore Caronna

Ontwerpadvies
Paragraaf 7

Ontwerpadvies Amendement

7. wijst erop dat de culturele en creatieve 
industrieën bijdragen tot het behoud van 
Europa's onmetelijk cultureel, historisch en 
architectonisch erfgoed; benadrukt dat de 
culturele en creatieve sectoren van groot 
belang zijn voor toeristen uit zowel EU-
landen als niet-Europese landen; is van 
mening dat gezien deze meerwaarde een 
belangrijk deel van de volgende EU-
begroting dient te worden besteed aan de 

7. wijst erop dat de culturele en creatieve 
industrieën bijdragen tot het behoud en de 
ontwikkeling van Europa's onmetelijk 
artistiek, cultureel, historisch en 
architectonisch erfgoed; benadrukt dat de 
culturele en creatieve sectoren van groot
belang zijn voor de ontwikkeling en 
uitbreiding van de Europese 
toeristensector als geheel; is van mening 
dat gezien deze meerwaarde een belangrijk 
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culturele en creatieve sectoren, aangezien 
deze belangrijke economische 
mogelijkheden scheppen;

deel van de volgende EU-begroting dient te 
worden besteed aan de culturele en 
creatieve sectoren, aangezien deze 
belangrijke economische mogelijkheden 
scheppen;

Or. it

Amendement 29
Juozas Imbrasas

Ontwerpadvies
Paragraaf 7

Ontwerpadvies Amendement

7. wijst erop dat de culturele en creatieve 
industrieën bijdragen tot het behoud van 
Europa's onmetelijk cultureel, historisch en 
architectonisch erfgoed; benadrukt dat de 
culturele en creatieve sectoren van groot 
belang zijn voor toeristen uit zowel EU-
landen als niet-Europese landen; is van 
mening dat gezien deze meerwaarde een 
belangrijk deel van de volgende EU-
begroting dient te worden besteed aan de 
culturele en creatieve sectoren, aangezien 
deze belangrijke economische 
mogelijkheden scheppen;

7. wijst erop dat de culturele en creatieve 
industrieën bijdragen tot het behoud van 
Europa's onmetelijk cultureel, historisch en 
architectonisch erfgoed; benadrukt dat de 
culturele en creatieve sectoren van groot 
belang zijn voor toeristen uit zowel EU-
landen als niet-Europese landen; is van 
mening dat gezien deze meerwaarde een 
belangrijk deel van de volgende EU-
begroting dient te worden besteed aan de 
culturele sector en in het bijzonder aan de 
creatieve sector, aangezien deze 
belangrijke economische mogelijkheden 
scheppen;

Or. lt

Amendement 30
Justina Vitkauskaite

Ontwerpadvies
Paragraaf 8

Ontwerpadvies Amendement

8. benadrukt het belang van 
onderwijsprogramma's die creativiteit van 
jongs af aan bevorderen; beklemtoont dat 

8. benadrukt het belang van 
onderwijsprogramma's die creativiteit van 
jongs af aan bevorderen en die een impuls 
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lokale en regionale instanties, die immers 
doorgaans verantwoordelijk zijn voor het 
kleuter- en lager onderwijs, hierbij een 
belangrijke rol kunnen spelen.

geven aan onderwijs op het gebied van 
kunst en cultuur door bij leerlingen in het 
basis- en middelbaar onderwijs 
belangstelling te wekken voor het werk en 
de producten van de creatieve sector;
beklemtoont dat lokale en regionale 
instanties, die immers doorgaans 
verantwoordelijk zijn voor het kleuter- en 
lager onderwijs, een belangrijke educatieve 
en culturele rol kunnen spelen wanneer 
cultuur en creativiteit als integraal 
onderdeel van de regionale en stedelijke 
ontwikkeling onder de aandacht wordt 
gebracht.

Or. en

Amendement 31
Filiz Hakaeva Hyusmenova

Ontwerpadvies
Paragraaf 8

Ontwerpadvies Amendement

8. benadrukt het belang van 
onderwijsprogramma's die creativiteit van 
jongs af aan bevorderen; beklemtoont dat 
lokale en regionale instanties, die immers 
doorgaans verantwoordelijk zijn voor het 
kleuter- en lager onderwijs, hierbij een 
belangrijke rol kunnen spelen.

8. benadrukt het belang van 
onderwijsprogramma's die creativiteit van 
jongs af aan bevorderen; beklemtoont dat 
lokale en regionale instanties, die immers 
doorgaans verantwoordelijk zijn voor het 
kleuter- en lager onderwijs, hierbij een 
belangrijke rol kunnen spelen; verlangt dat 
studenten aan kunstopleidingen 
ondersteund worden door middel van 
voordelige of renteloze leningen, een 
breed scala aan beurzen en toelagen en 
een korter studietraject, in het bijzonder 
wat betreft het onderwijs in de 
masterprogramma's, en dringt tevens aan 
op ondersteuning van jonge ondernemers 
en kmo's in de culturele en creatieve 
sectoren.

Or. bg
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Amendement 32
Oldřich Vlasák

Ontwerpadvies
Paragraaf 8

Ontwerpadvies Amendement

8. benadrukt het belang van 
onderwijsprogramma's die creativiteit van 
jongs af aan bevorderen; beklemtoont dat 
lokale en regionale instanties, die immers 
doorgaans verantwoordelijk zijn voor het 
kleuter- en lager onderwijs, hierbij een 
belangrijke rol kunnen spelen.

8. benadrukt het belang van 
onderwijsprogramma's die creativiteit van 
jongs af aan bevorderen; beklemtoont dat 
lokale en regionale instanties, die immers 
doorgaans verantwoordelijk zijn voor het 
kleuter- en lager onderwijs, hierbij een 
belangrijke rol kunnen spelen; 
onderstreept dat niet-formele 
vaardigheidstrainingen voor volwassenen 
belangrijk zijn voor hun aanpassing aan 
een voortdurend veranderende 
arbeidsmarkt.

Or. en

Amendement 33
Salvatore Caronna

Ontwerpadvies
Paragraaf 8

Ontwerpadvies Amendement

8. benadrukt het belang van 
onderwijsprogramma's die creativiteit van 
jongs af aan bevorderen; beklemtoont dat 
lokale en regionale instanties, die immers 
doorgaans verantwoordelijk zijn voor het 
kleuter- en lager onderwijs, hierbij een 
belangrijke rol kunnen spelen.

8. benadrukt het belang van 
onderwijsprogramma's die creativiteit van 
jongs af aan bevorderen; beklemtoont dat 
lokale en regionale instanties, die immers 
doorgaans verantwoordelijk zijn voor het 
kleuter- en lager onderwijs, hierbij een 
belangrijke rol moeten spelen.

Or. it


