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B9-0249/2020

Resolutie van het Europees Parlement over het cultureel herstel van Europa
(2020/2708(RSP))

Het Europees Parlement,

– gezien de artikelen 6 en 167 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese 
Unie en artikel 3 van het Verdrag betreffende de Europese Unie,

– gezien het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie, en met name 
artikel 22,

– gezien de mededeling van de Commissie van 22 mei 2018 getiteld “Een nieuwe 
Europese agenda voor cultuur” (COM(2018)0267 final),

– gezien zijn resolutie van 13 december 2016 over een coherent EU-beleid voor de 
culturele en creatieve sector1,

– gezien zijn resolutie van 17 april 2020 over gecoördineerde EU-maatregelen om de 
COVID-19-pandemie en de gevolgen ervan te bestrijden2,

– gezien zijn resolutie van 19 juni 2020 over toerisme en vervoer in en na 20203,

– gezien Verordening (EU) nr. 1295/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 
11 december 2013 tot vaststelling van het programma Creatief Europa (2014 - 2020) en 
tot intrekking van de Besluiten nr. 1718/2006/EG, nr. 1855/2006/EG en 
nr. 1041/2009/EG4,

– gezien de conclusies van de Europese Raad van 17, 18, 19, 20 en 21 juli 2020,

– gezien artikel 132, lid 2, van zijn Reglement,

A. overwegende dat cultuur een strategische sector voor de Europese Unie is, een 
belangrijk onderdeel van onze economie vormt, onze gemeenschappelijke Europese 
waarden weerspiegelt en geworteld is in de joods-christelijke tradities, geschiedenis en 
levenswijze;

B. overwegende dat Europese culturele en creatieve actoren de culturele en taalkundige 
verscheidenheid in Europa behouden en bevorderen, en bijdragen tot de versterking van 
een Europese identiteit op alle niveaus; overwegende dat deze actoren een onschatbare 
kracht vormen voor duurzame economische groei in de Europese Unie en haar lidstaten, 
en een belangrijke bron van mondiaal concurrentievermogen vormen;

1 PB C 238 van 6.7.2018, blz. 28.
2 Aangenomen teksten, P9_TA(2020)0054.
3 Aangenomen teksten, P9_TA(2020)0169.
4 PB L 347 van 20.12.2013, blz. 221.
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C. overwegende dat de Europese culturele en creatieve sector volgens Eurostat goed is 
voor ongeveer 4 % van het Europese bruto binnenlands product (bbp) en 8,7 miljoen 
banen in Europa;

D. overwegende dat cultuur een belangrijke rol speelt bij de bevordering van het toerisme 
in Europa; overwegende dat volgens Eurostat twee derde van de Europeanen van 
mening is dat de aanwezigheid van cultureel erfgoed meeweegt bij de keuze van hun 
vakantiebestemming; overwegende dat Europa de populairste en belangrijkste culturele 
toeristische bestemming ter wereld blijft;

E. overwegende dat de Europese culturele en creatieve actoren behoren tot de groepen die 
het hardst zijn getroffen door de COVID-19-pandemie; overwegende dat het stilleggen 
van de culturele en creatieve sector heeft doorgewerkt in andere sectoren, zoals vervoer 
en toerisme;

F. overwegende dat de culturele en creatieve sector op basis van specifieke economische 
modellen functioneert, actoren van verschillende omvang omvat maar voornamelijk 
bestaat uit kleine structuren – zoals kleine en middelgrote ondernemingen (kmo’s) en 
zelfstandigen –, vaak onregelmatige en gemengde inkomens oplevert, afkomstig van 
overheidssubsidies, particuliere sponsoring, publieksgerelateerde inkomsten en 
auteursrechten, en procentueel gezien gemiddeld meer werkgelegenheid voor jongeren 
biedt dan de meeste andere sectoren, waardoor hij bijzonder kwetsbaar is in tijden van 
crisis;

G. overwegende dat de COVID-19-crisis reeds een negatief effect heeft gehad en ook een 
langdurig negatief effect zal blijven hebben op de productie van culturele en creatieve 
inhoud en bijgevolg op de inkomsten daaruit, en derhalve een negatief effect zal hebben 
op de Europese culturele diversiteit;

H. overwegende dat theaters, bioscopen, festivals, concertzalen, musea en erfgoedlocaties 
een van de eerste waren die hun deuren moesten sluiten als gevolg van maatregelen om 
het virus in te dammen, en dat zij pas als laatste weer mochten openen; overwegende 
dat tal van culturele en artistieke evenementen zoals beurzen, festivals, concerten en 
optredens geannuleerd of tot een veel later tijdstip uitgesteld zijn; overwegende dat de 
gezondheids- en veiligheidsmaatregelen die worden genomen om een nieuwe uitbraak 
te voorkomen, zalen zullen beletten om in de nabije toekomst op volle capaciteit te 
draaien en het creatieve proces van vele gebeurtenissen zullen belemmeren, met als 
gevolg een verdere inkomstenderving;

I. overwegende dat veel Europeanen zich tijdens de pandemie in een situatie van 
isolement bevonden, waardoor het cultuuraanbod online sterk werd uitgebreid en 
cultuur toegankelijker werd, vaak zelfs gratis; overwegende dat de essentiële bijdrage 
van cultuur aan de gezondheid en het welzijn van mensen des te relevanter is in 
moeilijke tijden;

J. overwegende dat de opeenvolgende begrotingsvoorstellen voor het programma Creatief 
Europa in het volgende meerjarig financieel kader (MFK) duidelijk niet voldoen aan de 
verwachtingen van de sector noch aan die van het Parlement, en dat dit laatste heeft 
aangedrongen op een noodzakelijke verdubbeling van de middelen ervan ten opzichte 
van het niveau dat in het MFK 2014-2020 is toegekend;
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K. overwegende dat de culturele en creatieve sector naar behoren gefinancierd moet 
blijven, als veilige investering moet worden aangemerkt en klaar moet zijn voor de 
overgang naar een koolstofneutraal continent, zoals uiteengezet in de Europese Green 
Deal;

1. betuigt zijn oprechte solidariteit met de kunstenaars, makers, auteurs, uitgevers, hun 
bedrijven en alle andere werknemers en spelers in de Europese culturele en creatieve 
sector, die zwaar zijn getroffen door de COVID-19-pandemie, en brengt hulde aan de 
acties die zij hebben ondernomen toen miljoenen Europeanen moeilijke tijden 
beleefden;

2. acht het van fundamenteel belang de historische economische maatregelen die door de 
Europese instellingen zijn genomen, te combineren met een grootschalig en snel 
optreden ter ondersteuning van de culturele en creatieve krachten van Europa;

3. is ingenomen met de inspanningen van de Commissie en de Europese Raad om het 
herstelplan “Next Generation EU” op te stellen en met name React-EU in het leven te 
roepen, met als doel aanvullende financiering te verstrekken voor veel getroffen 
economische sectoren, waaronder cultuur; is echter verontrust over het feit dat er geen 
specifiek bedrag duidelijk bestemd is om rechtstreeks ten goede te komen aan de 
culturele en creatieve sector; benadrukt in dit verband dat culturele en creatieve actoren 
bij de gerichte acties van de lidstaten een duidelijk aandachtspunt moeten vormen en 
snel ten volle moeten profiteren van de in het kader van het Europees economisch 
herstelplan (EEHP) beschikbaar gestelde middelen en instrumenten;

4. dringt er bij de lidstaten op aan de culturele en creatieve sector te beschouwen als een 
strategische sector die in het kader van het EEHP een prioriteit is, en een duidelijk 
budget vast te stellen, vergezeld van snel en concreet optreden voor het herstel van deze 
sector, waarvan alle belanghebbenden moeten kunnen profiteren; verzoekt de lidstaten 
ervoor te zorgen dat de specifieke nationale sociale, fiscale en economische regels die 
gewoonlijk van toepassing zijn op spelers in de culturele en creatieve sector, tijdens en 
na de crisis kunnen worden verlengd; verzoekt de lidstaten kmo’s uit de culturele en 
creatieve sector op te nemen in de nationale kmo-herstelplannen die zij reeds ten uitvoer 
hebben gelegd; verzoekt de lidstaten te overwegen om bij de uitvoering van nieuwe 
gezondheids- en veiligheidsmaatregelen financiële steun te verlenen aan culturele centra 
en evenementen;

5. verzoekt de Commissie de lidstaten te blijven steunen bij hun ondersteuning van de 
culturele en creatieve sector; is ingenomen met de inspanningen van de Commissie om 
deze sector te promoten, bijvoorbeeld door middel van campagnes zoals 
#creativeEuropeAtHome;

6. is ingenomen met de invoering van het Europees instrument voor tijdelijke steun om het 
risico op werkloosheid in noodsituaties te beperken (SURE), dat bedoeld is ter 
ondersteuning van de regelingen voor werktijdverkorting die door de lidstaten zijn 
ingevoerd, met name de regelingen die gericht zijn op kmo’s en zelfstandigen; verwacht 
dat dit instrument actoren in de culturele en creatieve sector in staat kan stellen om op 
hun eigen werkterrein actief te blijven, waarbij inkomstenverliezen worden 
gecompenseerd; verzoekt de lidstaten in dit verband toereikende garanties te bieden, 
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zodat SURE zo snel mogelijk operationeel kan worden;

7. benadrukt de cruciale rol van het programma Creatief Europa, het subprogramma 
MEDIA en de culturele en sectoroverschrijdende onderdelen ervan bij het waarborgen 
van een redelijke mate van stabiliteit in de sector door toegang te verlenen tot EU-
financiering totdat de culturele markt zich herstelt; herinnert eraan dat het Parlement 
heeft aangedrongen op een noodzakelijke verdubbeling van de begroting voor dit 
programma in het volgende MFK; verzoekt de Commissie de culturele en creatieve 
sector in het MFK te mainstreamen; herhaalt daarom met klem zijn standpunt in 
verband met de toewijzing uit het MFK aan dit doel en aan andere Europese 
programma’s ter ondersteuning van de culturele en creatieve sector en de betroken 
werknemers; acht het uiterst belangrijk dat de programma’s zo snel mogelijk worden 
afgerond en goedgekeurd om een soepele overgang van hun voorgangers te waarborgen;

8. verzoekt de Commissie samen te werken met de Culturele Hoofdsteden van Europa, en 
dan met name de steden die zich in 2020 en 2021 Culturele Hoofdstad van Europa 
mogen noemen, en hen te helpen de door de pandemie veroorzaakte ontwrichting zo 
veel mogelijk te beperken, door middel van een diepgaande dialoog met de 
organisatoren; verklaart bereid te zijn snel vooruitgang te boeken met het oog op een 
nieuwe, evenwichtige en aangepaste agenda;

9. verzoekt de Commissie een breed scala aan gemengde financieringsbronnen aan te 
wijzen waarvan de culturele en creatieve sector kan profiteren; is van oordeel dat de 
toekomstige kennis- en innovatiegemeenschap voor de culturele en creatieve sector die 
deel uitmaakt van het Europees Instituut voor innovatie en technologie, in dit kader een 
leidende rol dient te spelen; verzoekt de Commissie middelen uit Horizon Europa te 
bestemmen voor culturele en creatieve spelers die actief zijn op het gebied van culturele 
experimenten, innovatie en kunstonderzoek;

10. is ingenomen met de nieuwe steunmaatregelen in het kader van de garantiefaciliteit 
voor de culturele en creatieve sector, die bedoeld zijn om de toegang tot betaalbare 
schuldfinanciering voor kmo’s in de culturele en creatieve sector te verbeteren; vraagt 
om die garantiefaciliteit sterker in te zetten in het kader van InvestEU teneinde de 
culturele en creatieve sector meer flexibiliteit te bieden;

11. verzoekt de Commissie ervoor te zorgen dat culturele en creatieve kmo’s meer steun 
krijgen in de vorm van schuldfinanciering via de toekomstige garantie-instrumenten in 
het kader van het InvestEU-programma 2021-2027;

12. roept de Commissie op actie te ondernemen ter verzachting van de steeds ernstiger 
impact van de crisis op de culturele en creatieve sector nu grote festivals en culturele 
evenementen nog steeds niet kunnen doorgaan, hetgeen rampzalige financiële gevolgen 
heeft, met name voor de sector van de podiumkunsten; is van mening dat er Europese 
digitale platforms voor podiumkunsten moeten worden opgericht om zo veel mogelijk 
Europese culturele inhoud en creatieve producten te delen; dringt erop aan dat bij het 
opzetten van dergelijke platforms rekening wordt gehouden met de billijke vergoeding 
van scheppende kunstenaars, uitvoerende kunstenaars en bedrijven;

13. wijst de lidstaten erop dat er andere maatregelen kunnen worden gebruikt om de 
culturele en creatieve sector te helpen de crisis te boven te komen, zoals verlaagde btw-
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tarieven voor alle culturele goederen en diensten, een betere waardering van 
immateriële activa en belastingkredieten voor culturele productie;

14. wijst erop dat toerisme goed is voor 10,3 % van het bbp van de EU, waarvan 40 % 
verband houdt met het culturele aanbod; is van mening dat het geleidelijke herstel van 
het toerisme kansen biedt om de Europese cultuur en het Europese erfgoed actief te 
promoten en tegelijkertijd de basis te leggen voor duurzaam Europees toerisme; dringt 
in dit verband aan op de lancering van een jaarlijks programma voor waardecreatie met 
het Europese erfgoed waarin de Europese culturele diversiteit tot uiting komt; vraagt dat 
in de structuurfondsen zo veel mogelijk aandacht uitgaat naar cultuurbehoud en 
artistieke creatie in de projecten die zij ondersteunen;

15. is van mening dat we van deze gelegenheid gebruik moeten maken om Europese 
culturele inhoud wereldwijd te promoten door de Europese productie aan te moedigen 
en Europese omroepnetwerken te ontwikkelen; verzoekt de Commissie met de lidstaten 
samen te werken met het oog op een zo soepel mogelijke omzetting van de 
desbetreffende wetgeving, zoals de herziening van de richtlijn audiovisuele 
mediadiensten5, de richtlijn inzake auteursrechten in de digitale eengemaakte markt6 en 
de satelliet- en kabelrichtlijn7;

16. verzoekt de Commissie collectieve mechanismen in stand te houden en te bevorderen 
om te zorgen voor een adequate bescherming van individuele scheppende kunstenaars 
bij de tenuitvoerlegging van eerdere wetgeving en toekomstige wetgevingsvoorstellen;

17. verzoekt de Commissie een ambitieus en inclusief communicatie- en promotiebeleid 
voor cultuur in Europa voor te stellen zodat Europese culturele inhoud, evenementen en 
locaties een Europees en mondiaal publiek kunnen bereiken; verzoekt de Commissie 
voort te bouwen op de positieve resultaten van het Europees Jaar van het cultureel 
erfgoed en een soortgelijk initiatief te ontwikkelen voor cultuur en de rol ervan in 
Europa;

18. is van mening dat bij het aangaan van de dialoog met de burgers rekening moet worden 
gehouden met de culturele dimensie, met name tijdens de komende conferentie over de 
toekomst van Europa;

19. verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad en de Commissie, 
alsmede aan de regeringen en de parlementen van de lidstaten.

5 PB L 303 van 28.11.2018, blz. 69.
6 PB L 130 van 17.5.2019, blz. 92.
7 PB L 248 van 6.10.1993, blz. 15.


