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Amendement 1
Domènec Ruiz Devesa, Petra Kammerevert, Ibán García Del Blanco, Marcos Ros 
Sempere, Łukasz Kohut, Pina Picierno, Victor Negrescu

Ontwerpresolutie
Visum 14 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien zijn resolutie van 
8 september 2015 “Naar een 
geïntegreerde aanpak van cultureel 
erfgoed voor Europa”,

Or. en

Amendement 2
Domènec Ruiz Devesa, Petra Kammerevert, Ibán García Del Blanco, Marcos Ros 
Sempere, Łukasz Kohut, Pina Picierno, Victor Negrescu

Ontwerpresolutie
Visum 14 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien zijn verslag van 
23 november 2018 over de nieuwe 
Europese agenda voor cultuur,

Or. en

Amendement 3
Dace Melbārde

Ontwerpresolutie
Visum 31 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien de Verklaring van 
Leeuwarden van 23 november 2018 over 
het aangepaste hergebruik van gebouwd 
erfgoed1 bis,
_________________
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1 bis https://www.ace-
cae.eu/uploads/tx_jidocumentsview/LEEU
WARDEN_STATEMENT_FINAL_EN-
NEW.pdf

Or. en

Amendement 4
Michaela Šojdrová, Peter Pollák, François-Xavier Bellamy, Isabel Benjumea Benjumea, 
Sabine Verheyen, Andrea Bocskor, Tomasz Frankowski

Ontwerpresolutie
Visum 31 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien de Verklaring van 
Leeuwarden van 2018 over het 
aangepaste hergebruik van gebouwd 
erfgoed1 bis,
_________________
1 bis https://www.ace-
cae.eu/uploads/tx_jidocumentsview/LEEU
WARDEN_STATEMENT_FINAL_EN-
NEW.pdf

Or. en

Amendement 5
Salima Yenbou

Ontwerpresolutie
Visum 47 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien zijn resolutie van 
11 september 2018 over taalgelijkheid in 
het digitale tijdperk,

Or. fr
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Amendement 6
Salima Yenbou

Ontwerpresolutie
Visum 47 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien zijn resolutie van 
13 november 2018 over minimumnormen 
voor minderheden in de EU,

Or. fr

Amendement 7
Salima Yenbou

Ontwerpresolutie
Visum 47 quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien het verslag van de 
Commissie cultuur en onderwijs over 
Europese talen die met uitsterven worden 
bedreigd en taalkundige verscheidenheid 
in de Europese Unie (A7-0239/2013),

Or. fr

Amendement 8
Laurence Farreng, Irena Joveva, Ilana Cicurel

Ontwerpresolutie
Visum 48 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien de toezeggingen die de 
commissaris voor Innovatie, Onderzoek, 
Cultuur, Onderwijs en Jeugd heeft 
gedaan tijdens de aan haar benoeming 
voorafgaande hoorzitting op 
30 september 2019 voor het Europees 
Parlement,
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Or. en

Amendement 9
Laurence Farreng, Irena Joveva, Ilana Cicurel, Morten Løkkegaard

Ontwerpresolutie
Overweging A

Ontwerpresolutie Amendement

A. overwegende dat het cultureel 
erfgoed van Europa een bron van rijkdom 
is die we hebben geërfd uit het verleden, 
die we bewaren in het heden en die een 
erfenis zal zijn voor de toekomstige 
generaties;

A. overwegende dat het cultureel 
erfgoed van Europa een verzameling 
materiële, natuurlijke en immateriële 
onderdelen is, die getuigenis zijn van de 
Europese geschiedenis, vaardigheden en 
cultuur in al hun diversiteit en die 
voortdurend in de loop van de tijd worden 
verrijkt en moeten worden behouden om 
te kunnen worden doorgegeven aan 
toekomstige generaties;

Or. en

Amendement 10
Manuel Pizarro

Ontwerpresolutie
Overweging A

Ontwerpresolutie Amendement

A. overwegende dat het cultureel 
erfgoed van Europa een bron van rijkdom 
is die we hebben geërfd uit het verleden, 
die we bewaren in het heden en die een 
erfenis zal zijn voor de toekomstige 
generaties;

A. overwegende dat Europa zowel een 
politieke als een culturele constructie is; 
overwegende dat het cultureel erfgoed van 
Europa een bron van rijkdom is die we 
hebben geërfd uit het verleden, die we 
bewaren in het heden en die een erfenis zal 
zijn voor de toekomstige generaties;

Or. en

Amendement 11
Elżbieta Kruk
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Ontwerpresolutie
Overweging A bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

A bis. overwegende dat het dringend 
nodig is dat de rechten en soevereiniteit 
van de lidstaten worden geëerbiedigd, en 
met name hun recht om hun nationale 
tradities, cultuur en gemeenschappelijk 
christelijk erfgoed te beschermen;

Or. en

Amendement 12
Domènec Ruiz Devesa, Petra Kammerevert, Ibán García Del Blanco, Marcos Ros 
Sempere, Łukasz Kohut, Pina Picierno, Victor Negrescu, Massimiliano Smeriglio

Ontwerpresolutie
Overweging B

Ontwerpresolutie Amendement

B. overwegende dat cultureel erfgoed 
een bron is voor herinnering en dat het ons 
gevoel van samenhorigheid versterkt;

B. overwegende dat Europees 
cultureel erfgoed een bron is voor 
herinnering en het collectieve geheugen en 
de basis van onze gedeelde geschiedenis 
en dat het ons gevoel van samenhorigheid 
versterkt;

Or. en

Amendement 13
Laurence Farreng, Irena Joveva, Ilana Cicurel, Morten Løkkegaard

Ontwerpresolutie
Overweging B

Ontwerpresolutie Amendement

B. overwegende dat cultureel erfgoed 
een bron is voor herinnering en dat het ons 
gevoel van samenhorigheid versterkt;

B. overwegende dat cultureel erfgoed 
een bron is voor herinnering en kennis die 
ons gevoel van samenhorigheid versterkt;
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Or. en

Amendement 14
Dace Melbārde

Ontwerpresolutie
Overweging B bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

B bis. overwegende dat cultuur en 
cultureel erfgoed helpen onze identiteit te 
versterken en de sociale samenhang, de 
stabiliteit en het begrip in de samenleving 
te bevorderen;

Or. en

Amendement 15
Dace Melbārde

Ontwerpresolutie
Overweging C bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

C bis. overwegende dat cultureel erfgoed 
een belangrijke bijdrage levert aan de 
culturele en creatieve sectoren in en 
buiten Europa;

Or. en

Amendement 16
Dace Melbārde

Ontwerpresolutie
Overweging C ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

C ter. overwegende dat meer dan 
300 000 mensen in Europa werkzaam zijn 
in de erfgoedsector en dat 7,8 miljoen 
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banen in Europa indirect met deze sector 
verbonden zijn;

Or. en

Amendement 17
Domènec Ruiz Devesa, Petra Kammerevert, Ibán García Del Blanco, Marcos Ros 
Sempere, Łukasz Kohut, Pina Picierno, Victor Negrescu

Ontwerpresolutie
Overweging D bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

D bis. overwegende dat de strategische 
visie van het EYCH, die tot uitdrukking 
komt in zijn motto “Ons erfgoed: waar 
verleden en toekomst samenkomen”, 
geldig blijft als leidend beginsel voor zijn 
beleid, dat gericht is op het opbouwen van 
banden tussen Europees cultureel erfgoed 
en de huidige culturele productie, evenals 
op het bevorderen van de participatie van 
Europese burgers;

Or. en

Amendement 18
Michaela Šojdrová, Peter Pollák, François-Xavier Bellamy, Isabel Benjumea Benjumea, 
Sabine Verheyen, Andrea Bocskor, Tomasz Frankowski

Ontwerpresolutie
Overweging D bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

D bis. overwegende dat de activiteiten 
van het EYCH gericht waren op de jeugd 
en op interactieve en creatieve projecten;

Or. en

Amendement 19
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Michaela Šojdrová, Peter Pollák, François-Xavier Bellamy, Isabel Benjumea Benjumea, 
Sabine Verheyen, Andrea Bocskor, Tomasz Frankowski

Ontwerpresolutie
Overweging D ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

D ter. overwegende dat het EYCH 2018 
werd gehouden in het jaar met 
belangrijke historische jubilea; 
overwegende dat in dit jaar veel nationale 
en internationale vieringen en 
herdenkingsevenementen plaatsvonden en 
deze belangrijke sporen hebben 
achtergelaten op de Europese culturele 
kaart;

Or. en

Amendement 20
Michaela Šojdrová, Peter Pollák, François-Xavier Bellamy, Isabel Benjumea Benjumea, 
Sabine Verheyen, Andrea Bocskor, Tomasz Frankowski

Ontwerpresolutie
Overweging E

Ontwerpresolutie Amendement

E. overwegende dat de oprichting van 
een Europees netwerk van 
belanghebbenden met blijvende banden 
een van de verwezenlijkingen van het 
EYCH was;

E. overwegende dat de oprichting van 
een Europees netwerk van 
belanghebbenden met blijvende banden 
een van de verwezenlijkingen van het 
EYCH was; overwegende dat dit netwerk 
duurzaam en robuust moet zijn;

Or. en

Amendement 21
Dace Melbārde

Ontwerpresolutie
Overweging G bis (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

G bis. overwegende dat bijna een derde 
van de lijst van het werelderfgoed van 
Unesco zich in de EU-27 bevindt, 
waaronder 326 cultureel belangrijke 
plaatsen, 26 natuurlijke locaties en vijf 
gemengde locaties; overwegende dat 
Europa in zijn geheel goed is voor bijna 
de helft van de werelderfgoedlijst van 
Unesco;

Or. en

Amendement 22
Dace Melbārde

Ontwerpresolutie
Overweging G ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

G ter. overwegende dat de 
representatieve lijst van het immaterieel 
cultureel erfgoed van de mensheid van 
Unesco ten minste 131 onderdelen bevat 
die kunnen worden toegewezen aan de 
EU-27-landen;

Or. en

Amendement 23
Dace Melbārde

Ontwerpresolutie
Overweging G quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

G quater. overwegende dat Europa en 
Noord-Amerika goed zijn voor 52 % van 
de onderdelen van het Memory of the 
World International Register van Unesco;

Or. en
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Amendement 24
Dace Melbārde

Ontwerpresolutie
Overweging G quinquies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

G quinquies. overwegende dat tot nu toe 
aan 48 Europese locaties het Europees 
erfgoedlabel is toegekend;

Or. en

Amendement 25
Michaela Šojdrová, Peter Pollák, François-Xavier Bellamy, Isabel Benjumea Benjumea, 
Sabine Verheyen, Andrea Bocskor, Tomasz Frankowski

Ontwerpresolutie
Overweging H bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

H bis. overwegende dat het EYCH 2018 
heeft aangetoond dat cultureel erfgoed als 
basis kan dienen voor internationale 
projecten, waarbij burgers uit alle 
leeftijdscategorieën betrokken zijn en 
samenwerken met deskundigen; 
overwegende dat deze projecten een goed 
instrument bleken te zijn voor het 
vergroten van het bewustzijn van de 
gemeenschappelijke Europese culturele 
geschiedenis;

Or. en

Amendement 26
Domènec Ruiz Devesa, Petra Kammerevert, Ibán García Del Blanco, Marcos Ros 
Sempere, Łukasz Kohut, Pina Picierno, Victor Negrescu

Ontwerpresolutie
Overweging I
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Ontwerpresolutie Amendement

I. overwegende dat de uitbreiding 
van de digitale economie nieuwe 
mogelijkheden en uitdagingen voor de 
culturele en creatieve sector van Europa 
met zich meebrengt;

I. overwegende dat de steeds verdere 
digitalisering nieuwe mogelijkheden en 
uitdagingen voor de culturele en creatieve 
sector van Europa met zich meebrengt;

Or. en

Amendement 27
Laurence Farreng, Irena Joveva, Ilana Cicurel, Morten Løkkegaard

Ontwerpresolutie
Overweging I

Ontwerpresolutie Amendement

I. overwegende dat de uitbreiding van 
de digitale economie nieuwe 
mogelijkheden en uitdagingen voor de 
culturele en creatieve sector van Europa 
met zich meebrengt;

I. overwegende dat de uitbreiding van 
digitale technologieën nieuwe 
mogelijkheden en uitdagingen voor de 
culturele en creatieve sector van Europa 
met zich meebrengt;

Or. en

Amendement 28
Michaela Šojdrová, Peter Pollák, François-Xavier Bellamy, Isabel Benjumea Benjumea, 
Sabine Verheyen, Andrea Bocskor, Tomasz Frankowski, Asim Ademov

Ontwerpresolutie
Overweging I bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

I bis. overwegende dat de COVID-19-
crisis nieuwe risico’s en gevaren aan het 
licht heeft gebracht die voortvloeien uit 
globalisering en massatoerisme; 
overwegende dat digitale instrumenten ten 
tijde van een pandemie de enige mogelijke 
manier zijn om cultureel erfgoed te 
bezoeken en hiervan te genieten;
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Or. en

Amendement 29
François-Xavier Bellamy, Sabine Verheyen, Isabel Benjumea Benjumea

Ontwerpresolutie
Overweging J bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

J bis. overwegende dat het cultureel 
erfgoed van Europa een gezamenlijk 
erfgoed is dat getuigt van de eenheid van 
de Europese beschaving binnen de 
verscheidenheid van haar culturele 
tradities; overwegende dat dit erfgoed niet 
het eigendom is van de huidige generatie 
die ermee mag doen wat ze wil, maar dat 
wij het gekregen hebben van mensen die 
ons zijn voorgegaan en dat wij de plicht 
hebben het op onze beurt door te geven; 
overwegende dat het behoud van ons 
cultureel erfgoed ons niet alleen tal van 
voordelen oplevert, maar ons bovendien 
de verantwoordelijkheid geeft om het, net 
zoals ons natuurlijk erfgoed, behouden 
door te geven aan de toekomstige 
generaties en dat deze 
verantwoordelijkheid onze zuivere en 
onvoorwaardelijke plicht is; overwegende 
dat deze opdracht, ondanks de 
inspanningen die op dit terrein zijn 
geleverd, in Europa klaarblijkelijk nog 
onvoldoende wordt aanvaard en 
gefinancierd;

Or. fr

Amendement 30
Manuel Pizarro

Ontwerpresolutie
Overweging J bis (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

J bis. overwegende dat de wereldwijde 
COVID-19-pandemie de meeste culturele 
evenementen heeft verstoord en de 
mogelijkheid van burgers ernstig heeft 
belemmerd om een groot deel van het 
cultureel erfgoed, en in het bijzonder het 
materiële erfgoed, van Europa te 
bezoeken en te bestuderen en hiervan te 
genieten als gevolg van beperkingen van 
of een verbod op openbare bijeenkomsten 
en evenementen, de sluiting van musea en 
reisbeperkingen, met zeer schadelijke 
gevolgen voor ondernemingen, 
werknemers en ambachtslieden in de 
culturele sector;

Or. en

Amendement 31
Michaela Šojdrová, Peter Pollák, François-Xavier Bellamy, Isabel Benjumea Benjumea, 
Sabine Verheyen, Andrea Bocskor, Tomasz Frankowski, Željana Zovko

Ontwerpresolutie
Overweging J bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

J bis. overwegende dat er in het kader 
van de lopende onderhandelingen over 
het MFK voor de periode 2021-2027 een 
mogelijkheid bestaat om nieuwe en 
gunstige voorwaarden vast te stellen voor 
investeringen in cultureel erfgoed uit de 
Europese structuur- en 
investeringsfondsen;

Or. en

Amendement 32
Laurence Farreng, Irena Joveva, Ilana Cicurel, Morten Løkkegaard

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1
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Ontwerpresolutie Amendement

1. is van mening dat cultureel erfgoed 
een bron van onschatbare waarde is die ons 
in staat stelt na te denken over het verleden 
en ons niet alleen helpt inzien dat we 
verschillende herinneringen hebben, maar 
ook dat we met elkaar verbonden zijn door 
gemeenschappelijke banden, en die 
daardoor diversiteit, cohesie, solidariteit 
en begrip bevordert;

1. is van mening dat cultureel erfgoed 
een bron van onschatbare waarde is die ons 
in staat stelt na te denken over het verleden 
en ons niet alleen helpt inzien dat we 
verschillende herinneringen hebben, maar 
ook dat we met elkaar verbonden zijn door 
gemeenschappelijke banden, zodat onze 
kennis van onze bijzondere landschappen 
en natuurlijke rijkdommen, onze 
levenswijzen en onze artistieke, culturele 
en architectonische bewegingen van 
gisteren en vandaag wordt verrijkt en op 
die manier diversiteit, cohesie, solidariteit 
en begrip worden bevorderd;

Or. en

Amendement 33
Domènec Ruiz Devesa, Petra Kammerevert, Ibán García Del Blanco, Marcos Ros 
Sempere, Łukasz Kohut, Pina Picierno, Victor Negrescu, Massimiliano Smeriglio

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. is van mening dat cultureel erfgoed 
een bron van onschatbare waarde is die ons 
in staat stelt na te denken over het verleden 
en ons niet alleen helpt inzien dat we 
verschillende herinneringen hebben, maar 
ook dat we met elkaar verbonden zijn door 
gemeenschappelijke banden, en die 
daardoor diversiteit, cohesie, solidariteit en 
begrip bevordert;

1. is van mening dat cultureel erfgoed 
een bron van onschatbare waarde is die ons 
in staat stelt na te denken over het verleden 
en ons niet alleen helpt inzien dat we 
verschillende herinneringen hebben, maar 
ook dat we met elkaar verbonden zijn door 
gemeenschappelijke banden, en die 
daardoor diversiteit, gedeeld burgerschap, 
sociale inclusie, dialogen, cohesie, 
solidariteit en wederzijds begrip bevordert;

Or. en

Amendement 34
Michaela Šojdrová, Peter Pollák, François-Xavier Bellamy, Isabel Benjumea Benjumea, 
Sabine Verheyen, Andrea Bocskor, Tomasz Frankowski
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. is van mening dat cultureel erfgoed 
een bron van onschatbare waarde is die ons 
in staat stelt na te denken over het verleden 
en ons niet alleen helpt inzien dat we 
verschillende herinneringen hebben, maar 
ook dat we met elkaar verbonden zijn door 
gemeenschappelijke banden, en die 
daardoor diversiteit, cohesie, solidariteit en 
begrip bevordert;

1. is van mening dat cultureel erfgoed 
een bron van onschatbare waarde is die ons 
in staat stelt na te denken over het verleden 
en ons niet alleen helpt inzien dat we 
verschillende herinneringen hebben, maar 
ook dat we met elkaar verbonden zijn door 
gemeenschappelijke banden, en die 
daardoor diversiteit, cohesie, solidariteit en 
begrip bevordert en het intellectueel 
vermogen van personen in de 
samenleving ontwikkelt; is van mening 
dat cultureel erfgoed een belangrijke bron 
van plezier en intellectuele voldoening en 
een plek voor actieve ontspanning is;

Or. en

Amendement 35
Dace Melbārde

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. is van mening dat cultureel erfgoed 
een bron van onschatbare waarde is die ons 
in staat stelt na te denken over het verleden 
en ons niet alleen helpt inzien dat we 
verschillende herinneringen hebben, maar 
ook dat we met elkaar verbonden zijn door 
gemeenschappelijke banden, en die 
daardoor diversiteit, cohesie, solidariteit en 
begrip bevordert;

1. is van mening dat cultureel erfgoed 
een bron van onschatbare waarde is die ons 
in staat stelt na te denken over het verleden 
en hiermee kritisch om te gaan en ons niet 
alleen helpt inzien dat we verschillende 
herinneringen hebben, maar ook dat we 
met elkaar verbonden zijn door 
gemeenschappelijke banden, en die 
daardoor diversiteit, cohesie, solidariteit en 
begrip bevordert;

Or. en

Amendement 36



PE650.487v02-00 18/76 AM\1203849NL.docx

NL

Alexis Georgoulis

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

1 bis. wijst erop dat meer middelen 
moeten worden toegewezen met het oog 
op de duurzaamheid van cultuur en het 
EYCH, met name na de pandemie, 
aangezien grote delen van de toeristische 
sector gericht zijn op cultureel toerisme;

Or. en

Amendement 37
Alexis Georgoulis

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

1 ter. erkent de noodzaak om de 
cursussen over de geschiedenis en het 
gemeenschappelijke culturele erfgoed van 
de EU te intensiveren;

Or. en

Amendement 38
Alexis Georgoulis

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

1 quater. merkt op dat musea die 
direct of indirect verbonden zijn met 
cultureel erfgoed gratis toegankelijk 
moeten zijn voor alle burgers, zowel fysiek 
als digitaal;
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Or. en

Amendement 39
Alexis Georgoulis

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 quinquies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

1 quinquies. wijst op de noodzaak om 
gratis te voorzien in digitale 
onderwijsinstrumenten voor burgers 
teneinde het idee van cultureel erfgoed 
van de EU te versterken;

Or. en

Amendement 40
Alexis Georgoulis

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 sexies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

1 sexies. erkent dat geschoolde 
ambachtslieden, restauratoren en 
erfgoeddeskundigen financieel moeten 
worden ondersteund, zodat het Europees 
erfgoed niet in gevaar komt;

Or. en

Amendement 41
Alexis Georgoulis

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 septies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

1 septies. wijst erop dat deze digitale 
culturele instrumenten gratis aan burgers 
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ter beschikking moeten worden gesteld;

Or. en

Amendement 42
Alexis Georgoulis

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 octies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

1 octies. erkent de noodzaak om 
banen te beschermen die verband houden 
met de erfgoedsector, ondanks de 
digitalisering van enkele diensten;

Or. en

Amendement 43
Alexis Georgoulis

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 nonies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

1 nonies. benadrukt dat ter 
bevordering van de duurzaamheid wordt 
aanbevolen inspanningen te blijven doen 
om reizen naar minder bekende en 
minder populaire bestemmingen en 
plattelandsgebieden aan te moedigen en 
om reizen tijdens het laagseizoen te 
bevorderen;

Or. en

Amendement 44
Alexis Georgoulis

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 decies (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

1 decies. herhaalt dat de zwarte 
handel in cultuurgoederen een ernstig 
misdrijf met een mondiale dimensie is dat 
maatregelen vereist die niet alleen door de 
lidstaten onderling maar ook op 
internationaal niveau moeten worden 
gecoördineerd;

Or. en

Amendement 45
Manuel Pizarro

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. erkent de rol van cultureel erfgoed 
bij het stimuleren van creativiteit, innovatie 
en duurzaamheid;

2. erkent de rol van cultureel erfgoed 
bij het stimuleren van creativiteit, innovatie 
en duurzaamheid en intellectuele 
vermogens;

Or. en

Amendement 46
Salima Yenbou

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. beklemtoont dat de Europese talen 
de rijkdom en diversiteit van het Europees 
cultureel erfgoed mogelijk maken en 
bevorderen, aangezien moedertalen ook 
worden gebruikt om immaterieel cultureel 
erfgoed door te geven; dringt er bij de 
Commissie en de lidstaten op aan om 
ruimere maatregelen te treffen voor de 
bescherming en versterking van 

3. beklemtoont dat alle talen die in 
Europa worden gesproken de rijkdom en 
diversiteit van het Europees cultureel 
erfgoed mogelijk maken en bevorderen, 
aangezien moedertalen dragers zijn van 
waarden en kennis en vaak worden 
gebruikt om immaterieel cultureel erfgoed 
door te geven; dringt er bij de Commissie 
en de lidstaten op aan om ruimere 
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taaldiversiteit in het digitale tijdperk; maatregelen te treffen voor de bescherming 
en versterking van taaldiversiteit in het 
digitale tijdperk;

Or. fr

Amendement 47
Domènec Ruiz Devesa, Petra Kammerevert, Ibán García Del Blanco, Marcos Ros 
Sempere, Łukasz Kohut, Pina Picierno, Victor Negrescu, Massimiliano Smeriglio

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. beklemtoont dat de Europese talen 
de rijkdom en diversiteit van het Europees 
cultureel erfgoed mogelijk maken en 
bevorderen, aangezien moedertalen ook 
worden gebruikt om immaterieel cultureel 
erfgoed door te geven; dringt er bij de 
Commissie en de lidstaten op aan om 
ruimere maatregelen te treffen voor de 
bescherming en versterking van 
taaldiversiteit in het digitale tijdperk;

3. beklemtoont dat de Europese talen 
de rijkdom en diversiteit van het Europees 
cultureel erfgoed mogelijk maken en 
bevorderen, aangezien moedertalen ook 
worden gebruikt om immaterieel cultureel 
erfgoed door te geven; dringt er bij de 
Commissie en de lidstaten op aan om 
ruimere maatregelen te treffen voor de 
bescherming, ontwikkeling en bevordering 
van taaldiversiteit in het digitale tijdperk;

Or. en

Amendement 48
Salima Yenbou

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

3 bis. betreurt dat de communicatie over 
het Europees Erfgoedlabel nog in de 
kinderschoenen staat en wijst erop dat dit 
label niet alleen een keurmerk is voor een 
plek of project, maar dat het ook verband 
houdt met het thema Europees 
burgerschap; vraagt om reeds van het 
label voorziene plaatsen te promoten en 
deze plekken ook logistieke steun te 
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verlenen door ze een ernstige follow-up te 
geven;

Or. fr

Amendement 49
Michaela Šojdrová, Peter Pollák, François-Xavier Bellamy, Isabel Benjumea Benjumea, 
Sabine Verheyen, Andrea Bocskor, Tomasz Frankowski, Asim Ademov, Željana Zovko

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

3 bis. is verheugd over het initiatief van 
de Commissie “Cultural Heritage In 
Action”, als vervolg op het EYCH 2018 en 
het programma voor leren onder gelijken 
voor lokale en regionale beleidsmakers 
om kennis over cultureel erfgoed uit te 
wisselen; wijst op zijn bereidheid om het 
programma te monitoren en te 
ondersteunen als het succesvol blijkt;

Or. en

Amendement 50
Elżbieta Kruk

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

3 bis. wijst op het belang van de 
bevordering en het behoud van het 
gemeenschappelijk joods-christelijk 
erfgoed van Europa en de religieuze 
erfgoedlocaties, en met name christelijke 
locaties;

Or. en
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Amendement 51
Salima Yenbou

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

3 ter. dringt er bij de Europese Unie en 
de lidstaten op aan meer aandacht te 
besteden aan het extreme risico waaraan 
vele als bedreigd beschouwde Europese 
talen blootstaan, en verzoekt hen zich 
oprecht in te zetten voor de bescherming 
en bevordering van de unieke diversiteit 
van het taalkundig en cultureel erfgoed 
van de Unie door middel van ambitieuze 
revitaliseringsprogramma’s voor de 
betrokken talen en door hiervoor een 
redelijk budget ter beschikking te stellen; 
pleit ervoor dat deze beleidsmaatregelen 
ook gericht zijn op de ontwikkeling van 
een breder besef onder de EU-burgers 
omtrent de taalkundige en culturele 
rijkdom die deze gemeenschappen 
vertegenwoordigen; spoort de lidstaten 
ertoe aan actieplannen op te stellen op 
basis van gedeelde goede praktijken die 
reeds worden toegepast in een aantal 
taalgemeenschappen in Europa;

Or. fr

Amendement 52
Salima Yenbou

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3 quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

3 quater. herinnert de Commissie en 
de lidstaten eraan dat zij het cultureel 
erfgoed van minderheden in Europa 
volledig dienen op te nemen in elk beraad 
over het Europees erfgoed, met de 
verbintenis de bijdrage van die 
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minderheden aan de culturele, 
taalkundige en artistieke rijkdom en 
diversiteit van de Unie te erkennen en te 
bevorderen, en het streven om 
gezamenlijke en gecoördineerde 
maatregelen voor het duurzame beheer en 
de bevordering van deze culturen vast te 
stellen en uit te voeren;

Or. fr

Amendement 53
Salima Yenbou

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. beklemtoont het belang van alle 
vormen van onderwijs – formeel, niet-
formeel en informeel – over geschiedenis 
en cultureel erfgoed, voor alle leeftijden; 
herhaalt dat het belangrijk is kunst, 
muziek, film en theater, design en 
architectuur op te nemen in de 
schoolprogramma’s;

4. beklemtoont het belang van alle 
vormen van onderwijs – formeel, niet-
formeel en informeel – over geschiedenis 
en cultureel erfgoed, voor alle leeftijden; 
herhaalt dat het belangrijk is alle 
kunstvormen, waaronder muziek, film en 
theater, design en architectuur op te nemen 
in de schoolprogramma’s of in 
begeleidende activiteiten van leerplannen 
voor alle opleidingsniveaus;

Or. fr

Amendement 54
Laurence Farreng, Irena Joveva, Monica Semedo, Ilana Cicurel

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. beklemtoont het belang van alle 
vormen van onderwijs – formeel, niet-
formeel en informeel – over geschiedenis 
en cultureel erfgoed, voor alle leeftijden; 
herhaalt dat het belangrijk is kunst, 

4. beklemtoont het belang van alle 
vormen van onderwijs – formeel, niet-
formeel en informeel – over geschiedenis 
en cultureel erfgoed, voor alle leeftijden en 
de noodzaak om lesmateriaal te 
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muziek, film en theater, design en 
architectuur op te nemen in de 
schoolprogramma’s;

ontwikkelen voor personen met een 
zintuiglijke handicap; herhaalt dat het 
belangrijk is kunst, muziek, film en theater, 
design en architectuur op te nemen in de 
schoolprogramma’s; vraagt om de bredere 
verspreiding in de onderwijsgemeenschap 
van het e-twinningpakket dat ter 
gelegenheid van het Europees Jaar van 
het Cultureel Erfgoed werd ontwikkeld;

Or. en

Amendement 55
Isabel Benjumea Benjumea, François-Xavier Bellamy

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. beklemtoont het belang van alle 
vormen van onderwijs – formeel, niet-
formeel en informeel – over geschiedenis 
en cultureel erfgoed, voor alle leeftijden; 
herhaalt dat het belangrijk is kunst, 
muziek, film en theater, design en 
architectuur op te nemen in de 
schoolprogramma’s;

4. beklemtoont het belang van alle 
vormen van onderwijs – formeel, niet-
formeel en informeel – over geschiedenis 
en cultureel erfgoed, voor alle leeftijden; 
herhaalt dat het belangrijk is kunst, 
muziek, film en theater, design en 
architectuur op te nemen in de 
schoolprogramma’s; benadrukt het belang 
van onderwijs op de gebieden van de 
geesteswetenschappen (zoals filosofie, 
geschiedenis of religieuze geschiedenis), 
aangezien het essentieel is om de 
herkomst en complexiteit van ons 
cultureel erfgoed te begrijpen;

Or. en

Amendement 56
Alexis Georgoulis

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4

Ontwerpresolutie Amendement



AM\1203849NL.docx 27/76 PE650.487v02-00

NL

4. beklemtoont het belang van alle 
vormen van onderwijs – formeel, niet-
formeel en informeel – over geschiedenis 
en cultureel erfgoed, voor alle leeftijden; 
herhaalt dat het belangrijk is kunst, 
muziek, film en theater, design en 
architectuur op te nemen in de 
schoolprogramma’s;

4. beklemtoont het belang van alle 
vormen van onderwijs – formeel, niet-
formeel en informeel – over geschiedenis 
en cultureel erfgoed, voor alle leeftijden; 
herhaalt dat het belangrijk is kunst, 
muziek, film en theater, design en 
architectuur op te nemen in de 
schoolprogramma’s; verzoekt de 
Commissie deze gebieden volledig te 
integreren in haar strategie voor een 
Europese onderwijsruimte;

Or. en

Amendement 57
Domènec Ruiz Devesa, Petra Kammerevert, Ibán García Del Blanco, Marcos Ros 
Sempere, Łukasz Kohut, Pina Picierno, Victor Negrescu

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. beklemtoont het belang van alle 
vormen van onderwijs – formeel, niet-
formeel en informeel – over geschiedenis 
en cultureel erfgoed, voor alle leeftijden; 
herhaalt dat het belangrijk is kunst, 
muziek, film en theater, design en 
architectuur op te nemen in de 
schoolprogramma’s;

4. beklemtoont het belang van alle 
vormen van onderwijs – formeel, niet-
formeel en informeel – over geschiedenis 
en cultureel erfgoed, voor alle leeftijden; 
wijst opnieuw op zijn rol bij het 
bevorderen van het Europees en mondiaal 
burgerschap en herhaalt dat het belangrijk 
is kunst, muziek, film en theater, design en 
architectuur op te nemen in de 
schoolprogramma’s;

Or. en

Amendement 58
Manuel Pizarro

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. beklemtoont het belang van alle 4. beklemtoont het belang van alle 
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vormen van onderwijs – formeel, niet-
formeel en informeel – over geschiedenis 
en cultureel erfgoed, voor alle leeftijden; 
herhaalt dat het belangrijk is kunst, 
muziek, film en theater, design en 
architectuur op te nemen in de 
schoolprogramma’s;

vormen van onderwijs – formeel, niet-
formeel en informeel – over geschiedenis 
en cultureel erfgoed, voor alle leeftijden; 
herhaalt dat het belangrijk is kunst, 
muziek, mondelinge en geschreven 
literatuur, film en theater, design en 
architectuur op te nemen in de 
schoolprogramma’s;

Or. en

Amendement 59
Domènec Ruiz Devesa, Petra Kammerevert, Ibán García Del Blanco, Marcos Ros 
Sempere, Łukasz Kohut, Pina Picierno, Victor Negrescu, Massimiliano Smeriglio

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

4 bis. benadrukt dat een geïntegreerde 
aanpak van cultureel erfgoed nodig is, 
met name op het gebied van onderwijs, 
innovatie en onderzoek; roept ertoe op 
voort te bouwen op de resultaten van het 
EYCH in het nieuwe programma Horizon 
Europa, door de begrotingstoewijzing 
voor erfgoedonderzoek te versterken, de 
verspreiding van onderzoek dat tijdens het 
jaar is uitgevoerd te verbeteren en een 
Europees kader voor erfgoedonderzoek na 
2020 te ontwikkelen;

Or. en

Amendement 60
Laurence Farreng, Irena Joveva, Ilana Cicurel

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. is van mening dat het Huis van de 
Europese geschiedenis een centrum van 

5. is van mening dat het Huis van de 
Europese geschiedenis een centrum van 
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kennis en samenwerking moet worden 
voor jonge onderzoekers uit de hele EU;

kennis over onze gemeenschappelijke 
Europese geschiedenis moet worden;

Or. en

Amendement 61
Domènec Ruiz Devesa, Petra Kammerevert, Ibán García Del Blanco, Marcos Ros 
Sempere, Pina Picierno, Victor Negrescu

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. is van mening dat het Huis van de 
Europese geschiedenis een centrum van 
kennis en samenwerking moet worden voor 
jonge onderzoekers uit de hele EU;

5. is in dit opzicht van mening dat het 
Huis van de Europese geschiedenis een 
essentieel instrument is voor de 
bevordering van het gemeenschappelijke 
Europese culturele erfgoed; is van 
mening dat het een centrum van kennis en 
samenwerking moet worden voor jonge 
onderzoekers uit de hele EU; verzoekt om 
de ontwikkeling van aanvullende 
manieren om de toegang van alle 
Europese burgers tot het Huis van de 
Europese geschiedenis vanuit hun 
thuisland te bevorderen, onder meer door 
middel van digitale rondleidingen, 
samenwerking met groepsbezoeken van 
het Parlement en de geleidelijke 
oprichting van een netwerk van Huizen 
van de Europese geschiedenis in alle 
lidstaten; is van mening dat het Huis van 
de Europese geschiedenis zijn aandacht 
zou kunnen verbreden om de geschiedenis 
van de Europese integratie, met inbegrip 
van de externe intellectuele en historische 
wortels ervan, diepgaander te behandelen;

Or. en

Amendement 62
Michaela Šojdrová, Peter Pollák, François-Xavier Bellamy, Isabel Benjumea Benjumea, 
Sabine Verheyen, Tomasz Frankowski, Asim Ademov, Željana Zovko
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. is van mening dat het Huis van de 
Europese geschiedenis een centrum van 
kennis en samenwerking moet worden voor 
jonge onderzoekers uit de hele EU;

5. is van mening dat het Huis van de 
Europese geschiedenis een centrum van 
kennis en samenwerking moet worden voor 
onderzoekers, leraren en studenten uit de 
hele EU;

Or. en

Amendement 63
Salima Yenbou

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. is van mening dat het Huis van de 
Europese geschiedenis een centrum van 
kennis en samenwerking moet worden voor 
jonge onderzoekers uit de hele EU;

5. is van mening dat het Huis van de 
Europese geschiedenis moet worden 
voorzien van de nodige financiële 
middelen zodat het zijn rol als 
toegangspoort voor een breed publiek tot 
kennis van de gemeenschappelijke 
geschiedenis van de landen van de 
Europese Unie volledig kan waarmaken, 
om op die manier een centrum van kennis 
en samenwerking te worden voor jonge 
onderzoekers uit de hele EU;

Or. fr

Amendement 64
Dace Melbārde

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

5 bis. erkent het belang en de waarde 
van vrijwilligerswerk voor het beschermen 



AM\1203849NL.docx 31/76 PE650.487v02-00

NL

van cultureel erfgoed en benadrukt het 
belang ervan en de kennis, deskundigheid 
en energie die vrijwilligers hiervoor 
inzetten; is verheugd over de specifieke 
oproep voor cultureel erfgoed in het kader 
van het Europees Solidariteitskorps;

Or. en

Amendement 65
Dace Melbārde

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6

Ontwerpresolutie Amendement

6. wijst op de rol die digitaal 
onderwijs kan vervullen bij het leren over 
en via cultureel erfgoed; merkt op dat er 
hoogwaardige e-learninginitiatieven 
moeten worden ontwikkeld om het leren 
over cultureel erfgoed toegankelijker te 
maken en de vaardigheden in verband met 
erfgoed in heel Europa te verbeteren;

6. wijst op de steeds grotere rol die 
digitaal onderwijs kan vervullen bij het 
leren over en via cultureel erfgoed; merkt 
op dat er hoogwaardige e-
learninginitiatieven, waaronder open 
onlinecursussen voor een groot publiek 
(MOOC’s), moeten worden ontwikkeld om 
het leren over cultureel erfgoed 
toegankelijker te maken en de 
vaardigheden in verband met erfgoed in 
heel Europa te verbeteren; is in dit verband 
van mening dat het actieplan voor digitaal 
onderwijs een aanzienlijke bijdrage kan 
leveren aan dit doel en verzoekt erom dat 
bij de geplande bijwerking van het plan 
steun voor onderwijs over cultureel 
erfgoed wordt opgenomen;

Or. en

Amendement 66
Laurence Farreng, Irena Joveva, Ilana Cicurel

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6

Ontwerpresolutie Amendement
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6. wijst op de rol die digitaal 
onderwijs kan vervullen bij het leren over 
en via cultureel erfgoed; merkt op dat er 
hoogwaardige e-learninginitiatieven 
moeten worden ontwikkeld om het leren 
over cultureel erfgoed toegankelijker te 
maken en de vaardigheden in verband met 
erfgoed in heel Europa te verbeteren;

6. wijst op de rol die digitaal 
onderwijs kan vervullen bij het leren over 
en via cultureel erfgoed; merkt op dat er 
hoogwaardige e-learninginitiatieven 
moeten worden ontwikkeld om het leren 
over cultureel erfgoed toegankelijker te 
maken en de vaardigheden in verband met 
erfgoed in heel Europa te verbeteren; 
erkent het waardevolle potentieel van het 
platform Europeana, dat moet worden 
bijgewerkt en breed worden aangeprezen 
aan het algemene publiek en leraren;

Or. en

Amendement 67
Alexis Georgoulis

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6

Ontwerpresolutie Amendement

6. wijst op de rol die digitaal 
onderwijs kan vervullen bij het leren over 
en via cultureel erfgoed; merkt op dat er 
hoogwaardige e-learninginitiatieven 
moeten worden ontwikkeld om het leren 
over cultureel erfgoed toegankelijker te 
maken en de vaardigheden in verband met 
erfgoed in heel Europa te verbeteren;

6. wijst op de rol die digitaal 
onderwijs kan vervullen bij het leren over 
en via cultureel erfgoed; merkt op dat er 
hoogwaardige e-learninginitiatieven 
moeten worden ontwikkeld om het leren 
over cultureel erfgoed toegankelijker te 
maken en de vaardigheden in verband met 
erfgoed in heel Europa te verbeteren; wijst 
erop dat cultureel erfgoed niet werd 
opgenomen in het plan voor digitaal 
onderwijs;

Or. en

Amendement 68
Manuel Pizarro

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6

Ontwerpresolutie Amendement
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6. wijst op de rol die digitaal 
onderwijs kan vervullen bij het leren over 
en via cultureel erfgoed; merkt op dat er 
hoogwaardige e-learninginitiatieven 
moeten worden ontwikkeld om het leren 
over cultureel erfgoed toegankelijker te 
maken en de vaardigheden in verband met 
erfgoed in heel Europa te verbeteren;

6. wijst op de rol die digitaal 
onderwijs kan vervullen bij het leren over 
en via cultureel erfgoed en het bevorderen 
van een digitaal humanisme dat de 
continuïteit van de Europese 
humanistische waarden waarborgt; merkt 
op dat er hoogwaardige e-
learninginitiatieven moeten worden 
ontwikkeld om het leren over cultureel 
erfgoed toegankelijker te maken en de 
vaardigheden in verband met erfgoed in 
heel Europa te verbeteren;

Or. en

Amendement 69
Salima Yenbou

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7

Ontwerpresolutie Amendement

7. maakt zich zorgen over het gebrek 
aan geschoolde ambachtslieden, 
restauratoren en erfgoeddeskundigen, 
waardoor het Europees erfgoed in gevaar 
komt;

7. maakt zich zorgen over het gebrek 
aan geschoolde ambachtslieden, 
restauratoren en erfgoeddeskundigen, een 
situatie waardoor de diversiteit van het 
behouden, onderhouden en gepromote 
erfgoed in gevaar komt; verzoekt de 
lidstaten bovendien om praktische 
opleidingscycli te ontwikkelen voor 
ambachten in verband met erfgoed, door 
de leerlingen of studenten en hun 
docenten mobiliteit te bieden, iets wat met 
name binnen het nieuwe Erasmus-
programma kan worden gerealiseerd;

Or. fr

Amendement 70
Laurence Farreng, Irena Joveva, Monica Semedo, Ilana Cicurel

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7
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Ontwerpresolutie Amendement

7. maakt zich zorgen over het gebrek 
aan geschoolde ambachtslieden, 
restauratoren en erfgoeddeskundigen, 
waardoor het Europees erfgoed in gevaar 
komt;

7. maakt zich zorgen over het gebrek 
aan cursussen in eeuwenoude technieken, 
geschoolde ambachtslieden, conservering, 
instandhouding, restauratoren en 
erfgoeddeskundigen, waardoor het 
Europees erfgoed in gevaar komt; 
herinnert aan het belang van de 
uitwisseling van vakkennis op het gebied 
van vakmanschap; wijst met het oog 
hierop op het potentieel van het 
Erasmus+-programma, dat de mobiliteit 
van leerlingen op de lange termijn 
mogelijk maakt, en met name op het 
potentieel van de toekomstige 
kenniscentra voor leerlingplaatsen en 
opleiding; herhaalt bij deze gelegenheid 
dat de begroting voor het Erasmus+-
programma voor de periode 2021-2027 
moet worden verdrievoudigd;

Or. en

Amendement 71
Petra Kammerevert, Domènec Ruiz Devesa

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7

Ontwerpresolutie Amendement

7. maakt zich zorgen over het gebrek 
aan geschoolde ambachtslieden, 
restauratoren en erfgoeddeskundigen, 
waardoor het Europees erfgoed in gevaar 
komt;

7. maakt zich zorgen over het 
toenemende gebrek aan geschoolde 
ambachtslieden, restauratoren en 
erfgoeddeskundigen, waardoor het 
Europees erfgoed in gevaar komt; 
benadrukt dat de instandhouding van 
cultureel erfgoed in de toekomst alleen 
mogelijk zal zijn wanneer ook de kennis 
hierover en de hiervoor noodzakelijke 
ambachtelijke praktijken in stand worden 
gehouden en worden doorgegeven;

Or. de
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Amendement 72
Manuel Pizarro

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7

Ontwerpresolutie Amendement

7. maakt zich zorgen over het gebrek 
aan geschoolde ambachtslieden, 
restauratoren en erfgoeddeskundigen, 
waardoor het Europees erfgoed in gevaar 
komt;

7. maakt zich zorgen over het gebrek 
aan geschoolde ambachtslieden, 
restauratoren en erfgoeddeskundigen, en de 
problemen bij het aantrekken van 
jongeren om dit soort vaardigheden te 
verwerven als essentiële voorwaarde voor 
het waarborgen van de internationale 
overdracht van kennis, waardoor het 
Europees erfgoed in gevaar komt;

Or. en

Amendement 73
Dace Melbārde

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7

Ontwerpresolutie Amendement

7. maakt zich zorgen over het gebrek 
aan geschoolde ambachtslieden, 
restauratoren en erfgoeddeskundigen, 
waardoor het Europees erfgoed in gevaar 
komt;

7. maakt zich zorgen over het gebrek 
aan geschoolde ambachtslieden, 
restauratoren en erfgoeddeskundigen, 
evenals over het gebrek aan een 
systematische aanpak en efficiënte 
mechanismen voor het overbrengen van 
hun vaardigheden en kennis aan anderen, 
waardoor vervolgens het Europees erfgoed 
in gevaar komt;

Or. en

Amendement 74
Isabel Benjumea Benjumea, François-Xavier Bellamy

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7
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Ontwerpresolutie Amendement

7. maakt zich zorgen over het gebrek 
aan geschoolde ambachtslieden, 
restauratoren en erfgoeddeskundigen, 
waardoor het Europees erfgoed in gevaar 
komt;

7. maakt zich zorgen over het gebrek 
aan geschoolde ambachtslieden, 
restauratoren en erfgoeddeskundigen, 
waardoor het Europees erfgoed in gevaar 
komt, evenals de bereidheid om hun 
mobiliteit mogelijk te maken in het kader 
van programma’s zoals Erasmus+;

Or. en

Amendement 75
Petra Kammerevert, Domènec Ruiz Devesa

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7 bis

Ontwerpresolutie Amendement

7 bis. onderstreept dat het gebrek aan 
gekwalificeerd personeel in de 
erfgoedsector zou kunnen worden 
opgevangen door middel van de 
digitalisering van ambachtelijke 
vaardigheden en kennis voor het behoud 
van ons gemeenschappelijk cultureel 
erfgoed, aangezien dit het verdere gebruik 
ervan mogelijk zou maken, deskundigen 
op het gebied van cultureel erfgoed 
nieuwe leermogelijkheden zou bieden en 
de uitwisseling van innovatieve praktijken 
en de overdracht van kennis over de 
grenzen heen zou vergemakkelijken; 
dringt er derhalve bij de Commissie op 
aan onder toekomstige initiatieven voor 
het behoud van het cultureel erfgoed ook 
het behoud van de daarvoor noodzakelijke 
praktijken en kennis op te nemen;

Or. de

Amendement 76
Isabel Benjumea Benjumea, François-Xavier Bellamy
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 7 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

7 bis. merkt op dat in de erfgoedsector 
voornamelijk kmo’s restauratiediensten 
verrichten en eigenaren zijn van veel 
goederen en zij te kampen hebben met een 
zware belastingdruk en beperkingen die 
kunnen worden verlicht door de 
faciliteiten van de sector te bevorderen 
aan de hand van 
stimuleringsmaatregelen, terwijl het 
cultureel erfgoed in stand wordt 
gehouden;

Or. en

Amendement 77
Salima Yenbou

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8

Ontwerpresolutie Amendement

8. herhaalt dat de sociaaleconomische 
omstandigheden en arbeidsvoorwaarden in 
de erfgoedsector moeten worden 
bevorderd, dat het genderevenwicht moet 
worden verbeterd en dat de 
mobiliteitskansen voor de verschillende 
specialisten die er werkzaam zijn moeten 
worden bevorderd;

(Niet van toepassing op de Nederlandse 
versie)

Or. fr

Amendement 78
Domènec Ruiz Devesa, Petra Kammerevert, Ibán García Del Blanco, Marcos Ros 
Sempere, Pina Picierno, Victor Negrescu

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8
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Ontwerpresolutie Amendement

8. herhaalt dat de sociaaleconomische 
omstandigheden en arbeidsvoorwaarden in 
de erfgoedsector moeten worden 
bevorderd, dat het genderevenwicht moet 
worden verbeterd en dat de 
mobiliteitskansen voor de verschillende 
specialisten die er werkzaam zijn moeten 
worden bevorderd;

8. herhaalt dat de sociaaleconomische 
omstandigheden en arbeidsvoorwaarden in 
de erfgoedsector moeten worden 
bevorderd, dat het genderevenwicht moet 
worden verbeterd en dat de 
mobiliteitskansen voor exploitanten die er 
werkzaam zijn moeten worden bevorderd;

Or. en

Amendement 79
Alexis Georgoulis

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8

Ontwerpresolutie Amendement

8. herhaalt dat de sociaaleconomische 
omstandigheden en arbeidsvoorwaarden in 
de erfgoedsector moeten worden 
bevorderd, dat het genderevenwicht moet 
worden verbeterd en dat de 
mobiliteitskansen voor de verschillende 
specialisten die er werkzaam zijn moeten 
worden bevorderd;

8. herhaalt dat de sociaaleconomische 
omstandigheden en arbeidsvoorwaarden in 
de erfgoedsector moeten worden 
bevorderd, dat het genderevenwicht moet 
worden verbeterd en dat de 
mobiliteitskansen voor de verschillende 
specialisten die er werkzaam zijn moeten 
worden bevorderd; wijst erop dat het voor 
het succes van mobiliteitsprogramma’s 
noodzakelijk is dat de certificeringen die 
door de lidstaten worden afgegeven voor 
de vaardigheden die deskundigen die 
werkzaam zijn in de erfgoedsector hebben 
verworven geldig zijn in de gehele 
Europese Unie; verzoekt de Commissie 
samen te werken met de lidstaten om de 
erkenning van dergelijke certificaten op 
Europees niveau te vergemakkelijken; is 
ernstig bezorgd over de systematische 
uitsluiting waarmee personen met een 
handicap te maken krijgen bij zowel de 
toegang tot het cultureel erfgoed als de 
respectievelijke arbeidsmarkt en verzoekt 
de Commissie haar inspanningen op te 
voeren om dit probleem aan te pakken;



AM\1203849NL.docx 39/76 PE650.487v02-00

NL

Or. en

Amendement 80
Dace Melbārde

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8

Ontwerpresolutie Amendement

8. herhaalt dat de sociaaleconomische 
omstandigheden en arbeidsvoorwaarden in 
de erfgoedsector moeten worden 
bevorderd, dat het genderevenwicht moet 
worden verbeterd en dat de 
mobiliteitskansen voor de verschillende 
specialisten die er werkzaam zijn moeten 
worden bevorderd;

8. herhaalt dat de sociaaleconomische 
omstandigheden en arbeidsvoorwaarden in 
de erfgoedsector moeten worden 
bevorderd, dat het genderevenwicht moet 
worden verbeterd en dat de 
mobiliteitskansen voor de verschillende 
specialisten die er werkzaam zijn moeten 
worden bevorderd; merkt op dat de 
verwachte economische crisis dergelijke 
inspanningen niet mag stoppen;

Or. en

Amendement 81
Manuel Pizarro

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8

Ontwerpresolutie Amendement

8. herhaalt dat de sociaaleconomische 
omstandigheden en arbeidsvoorwaarden in 
de erfgoedsector moeten worden 
bevorderd, dat het genderevenwicht moet 
worden verbeterd en dat de 
mobiliteitskansen voor de verschillende 
specialisten die er werkzaam zijn moeten 
worden bevorderd;

8. herhaalt dat de sociaaleconomische 
omstandigheden en arbeidsvoorwaarden in 
de erfgoedsector moeten worden 
bevorderd, dat het genderevenwicht moet 
worden verbeterd en dat de 
mobiliteitskansen voor de verschillende 
specialisten die er werkzaam zijn, en voor 
personen met een handicap, moeten 
worden bevorderd;

Or. en



PE650.487v02-00 40/76 AM\1203849NL.docx

NL

Amendement 82
Laurence Farreng, Irena Joveva, Ilana Cicurel

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

8 bis. benadrukt het belang van een 
betere kennis van het Europese culturele 
erfgoed om de sociale samenhang te 
bevorderen en merkt op dat toegang tot 
dergelijke kennis met name gunstig zou 
zijn voor de sociale en culturele integratie 
van burgers met een 
migrantenachtergrond en hun gezinnen;

Or. en

Amendement 83
Domènec Ruiz Devesa, Petra Kammerevert, Ibán García Del Blanco, Marcos Ros 
Sempere, Łukasz Kohut, Pina Picierno, Victor Negrescu

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9

Ontwerpresolutie Amendement

9. is ingenomen met het voorstel van 
de Commissie om binnen het Europees 
Instituut voor innovatie en technologie 
(EIT) een nieuwe kennis- en 
innovatiegemeenschap (KIG) op te zetten 
op het gebied van de culturele en creatieve 
sector;

(Niet van toepassing op de Nederlandse 
versie)

Or. en

Amendement 84
Dace Melbārde

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9
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Ontwerpresolutie Amendement

9. is ingenomen met het voorstel van 
de Commissie om binnen het Europees 
Instituut voor innovatie en technologie 
(EIT) een nieuwe kennis- en 
innovatiegemeenschap (KIG) op te zetten 
op het gebied van de culturele en creatieve 
sector;

9. is ingenomen met het voorstel van 
de Commissie om binnen het Europees 
Instituut voor innovatie en technologie 
(EIT) een nieuwe kennis- en 
innovatiegemeenschap (KIG) op te zetten 
op het gebied van de culturele en creatieve 
sector, die de sociale diversiteit 
weerspiegelt en waar cultureel erfgoed 
ook moet worden gezien als bron van 
inspiratie voor hedendaagse creaties en 
oplossingen;

Or. en

Amendement 85
Salima Yenbou

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10

Ontwerpresolutie Amendement

10. beklemtoont dat het belangrijk is 
cultureel materiaal te digitaliseren, niet 
alleen om het te bewaren voor 
toekomstige generaties (de opslagfunctie), 
maar ook om het vlotter toegankelijk te 
maken voor een breder publiek door 
cultureel erfgoed via het internet te 
ontsluiten;

10. beklemtoont dat het urgent is 
cultureel materiaal te digitaliseren, met 
behulp van opensourcesoftware die in 
heel Europa kan worden gelezen en 
doorgegeven en die langer dan een paar 
jaar meegaat;

Or. fr

Amendement 86
Dace Melbārde

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10

Ontwerpresolutie Amendement

10. beklemtoont dat het belangrijk is 
cultureel materiaal te digitaliseren, niet 

10. benadrukt het belang van digitaal 
cultureel erfgoed, met een toenemend 
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alleen om het te bewaren voor toekomstige 
generaties (de opslagfunctie), maar ook om 
het vlotter toegankelijk te maken voor een 
breder publiek door cultureel erfgoed via 
het internet te ontsluiten;

aantal mensen dat ongekende 
mogelijkheden heeft om toegang te 
krijgen tot cultureel materiaal en zich 
hiermee bezig te houden; erkent de 
toenemende relevantie van digitaal 
cultureel erfgoed, met name tijdens 
pandemieën en de hiermee gepaard 
gaande lockdowns, waarbij virtuele 
museumrondleidingen, tentoonstellingen, 
digitale bibliotheken en online-
encyclopedieën, evenals andere 
vergelijkbare digitale oplossingen, troost 
bieden en de enige manier zijn voor 
mensen om toegang te krijgen tot 
cultureel erfgoed en cultuur in bredere 
zin en zich hiermee bezig te houden; 
beklemtoont dat het belangrijk is cultureel 
materiaal te digitaliseren, niet alleen om 
het te bewaren voor toekomstige generaties 
(de opslagfunctie), maar ook om het vlotter 
toegankelijk te maken voor een breder 
publiek door cultureel erfgoed via het 
internet te ontsluiten;

Or. en

Amendement 87
Domènec Ruiz Devesa, Petra Kammerevert, Ibán García Del Blanco, Marcos Ros 
Sempere, Łukasz Kohut, Pina Picierno, Victor Negrescu

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10

Ontwerpresolutie Amendement

10. beklemtoont dat het belangrijk is 
cultureel materiaal te digitaliseren, niet 
alleen om het te bewaren voor toekomstige 
generaties (de opslagfunctie), maar ook om 
het vlotter toegankelijk te maken voor een 
breder publiek door cultureel erfgoed via 
het internet te ontsluiten;

10. beklemtoont dat het belangrijk is 
cultureel materiaal te digitaliseren, niet 
alleen om het te bewaren voor toekomstige 
generaties (de opslagfunctie), maar ook om 
het vlotter toegankelijk te maken voor een 
breder Europees en mondiaal publiek door 
cultureel erfgoed via het internet te 
ontsluiten door middel van conservering 
en een meertalig digitaal aanbod (de 
sociale functie);

Or. en
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Amendement 88
Salima Yenbou

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

10 bis. herinnert eraan dat de 
digitalisering van het cultureel erfgoed 
niet alleen de mogelijkheid biedt om het te 
bewaren voor toekomstige generaties (de 
opslagfunctie), maar ook om het vlotter 
toegankelijk te maken voor een breder 
publiek door cultureel erfgoed via het 
internet te ontsluiten; spoort de 
Commissie en de lidstaten ertoe aan deze 
mogelijkheden volop te benutten als 
bronmateriaal voor onderwijs en 
onderzoek, om banen te scheppen, de 
sociale inclusie te verbeteren, een betere 
toegang te verschaffen aan mensen met 
een handicap of mensen die in moeilijk 
toegankelijke gebieden wonen, en met het 
oog op de duurzame economische 
ontwikkeling;

Or. fr

Amendement 89
Dace Melbārde

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

10 bis. is verheugd over de snelle reactie 
van diverse musea, galerijen, bibliotheken 
en andere culturele instellingen die 
cultureel erfgoed breed en gratis online 
beschikbaar hebben gemaakt voor het 
publiek tijdens de COVID-19-pandemie;

Or. en
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Amendement 90
Dace Melbārde

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11

Ontwerpresolutie Amendement

11. wijst erop dat relevante 
technologische vooruitgang nieuwe 
mogelijkheden schept, niet alleen voor het 
vastleggen, bewaren en visualiseren van 
cultureel erfgoed, maar ook voor het 
verwerken, analyseren en reconstrueren 
ervan;

11. wijst erop dat relevante 
technologische vooruitgang, zoals ten 
aanzien van digitale enquêtes, 3-D-
modellering en -printen, toegevoegde 
realiteit (AR), virtuele realiteit (VR) en de 
rol van artificiële intelligentie (AI) en big 
data, nieuwe mogelijkheden schept, niet 
alleen voor het vastleggen, bewaren en 
visualiseren van cultureel erfgoed, maar 
ook voor het verwerken, analyseren en 
reconstrueren ervan en voor het 
ontwikkelen van toepassingen voor 
cultureel erfgoed;

Or. en

Amendement 91
Salima Yenbou

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

11 bis. is ingenomen met de recente 
wijzigingen aan het EUROPEANA-
project en onderstreept dat het belangrijk 
is om gezamenlijk verder te werken aan de 
ontwikkeling van dit unieke platform 
waarop de collecties van nationale 
bibliotheken en musea ter beschikking 
worden gesteld; vraagt om grotere 
inspanningen te leveren om dit platform 
bekend te maken bij het brede publiek en 
om de langdurige financiering ervan te 
garanderen;
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Or. fr

Amendement 92
Dace Melbārde

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

12 bis. erkent dat de kosten van het 
digitaliseren van bestaand materiaal hoog 
blijven en dit niet altijd kan worden 
gedaan met uitsluitend publieke middelen, 
vaak ook vanwege het gebrek aan 
relevante IT-vaardigheden op lokaal 
niveau; verzoekt om meer gebruik van de 
structuurfondsen van de EU om de 
inspanningen voor digitalisering te 
cofinancieren; wijst op het belang van 
partnerschappen tussen 
overheidsinstellingen en de particuliere 
sector, met inbegrip van de techindustrie, 
teneinde de activiteiten voor digitalisering 
van cultureel erfgoed te versnellen en dit 
met gebruik van innovatieve instrumenten 
toegankelijk te maken voor het breedst 
mogelijke publiek; wijst op de noodzaak 
om ervoor te zorgen dat het materiaal in 
het openbare domein ook na de 
digitalisering in het openbare domein 
blijft; benadrukt het belang van het 
Europeana-project, dat dient als digitale 
bibliotheek, archief, museum en educatief 
platform van Europa;

Or. en

Amendement 93
Dace Melbārde

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12 ter (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

12 ter. onderstreept de noodzaak om ook 
het bestaan en de waarde van 
gedigitaliseerde archieven te bevorderen 
en de digitale vaardigheden van het 
publiek te verbeteren, zodat meer gebruik 
wordt gemaakt van digitale inhoud;　

Or. en

Amendement 94
Dace Melbārde

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12 quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

12 quater. is van mening dat online-
encyclopedieën waardevolle bronnen van 
geverifieerde en betrouwbare informatie 
zijn die de toegang tot cultureel erfgoed 
mogelijk maken en een rol spelen bij het 
behoud en het bevorderen ervan en 
daarnaast een essentieel instrument zijn 
voor het classificeren van en zorgen voor 
een duurzame toegang tot van oorsprong 
digitaal cultureel erfgoed; is van mening 
dat meer middelen moeten worden 
toegewezen aan de bevordering, 
ontwikkeling en verbetering van online-
encyclopedieën;

Or. en

Amendement 95
Dace Melbārde

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13

Ontwerpresolutie Amendement

13. beklemtoont dat interoperabiliteit 13. beklemtoont dat interoperabiliteit 
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belangrijk is om ervoor te zorgen dat 
digitale inhoud kan worden gebruikt en 
hergebruikt;

belangrijk is om ervoor te zorgen dat 
digitale inhoud kan worden gebruikt en 
hergebruikt; benadrukt in dit opzicht de 
rol van normen en kaders;

Or. en

Amendement 96
Dace Melbārde

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

13 bis. roept op tot meer samenwerking 
tussen de lidstaten en de relevante 
sectoren teneinde gedigitaliseerd cultureel 
erfgoed op uitgebreide wijze te 
bevorderen; is verheugd over de 
verklaring betreffende de samenwerking 
in verband met de bevordering van de 
digitalisering van cultureel erfgoed die 
momenteel door bijna alle EU-lidstaten is 
ondertekend;

Or. en

Amendement 97
Dace Melbārde

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14

Ontwerpresolutie Amendement

14. onderstreept dat er een omvattend 
EU-kader met passende financiering moet 
worden ontwikkeld voor de bescherming 
en bevordering van gedigitaliseerd en van 
oorsprong digitaal cultureel erfgoed;

14. onderstreept dat er een omvattend 
EU-kader met passende financiering moet 
worden ontwikkeld voor de bescherming 
en bevordering van gedigitaliseerd en van 
oorsprong digitaal cultureel erfgoed; merkt 
op dat er behoefte is aan nationale 
beleidsmaatregelen voor behoud, met 
selectiebeslissingen die uitgaan van 
duidelijk omschreven beginselen en die op 
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verantwoorde wijze worden genomen; 
neemt kennis van de waardevolle bijdrage 
die digitale curatoren kunnen leveren bij 
het waarborgen dat digitaal cultureel 
erfgoed wordt beschermd en beschikbaar 
is voor het publiek;

Or. en

Amendement 98
Laurence Farreng, Irena Joveva, Monica Semedo, Ilana Cicurel

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14

Ontwerpresolutie Amendement

14. onderstreept dat er een omvattend 
EU-kader met passende financiering moet 
worden ontwikkeld voor de bescherming 
en bevordering van gedigitaliseerd en van 
oorsprong digitaal cultureel erfgoed;

14. onderstreept dat er een omvattend 
EU-kader met passende financiering moet 
worden ontwikkeld voor de bescherming 
en bevordering van gedigitaliseerd en van 
oorsprong digitaal cultureel erfgoed; neemt 
met belangstelling kennis van de vele 
projecten voor digitalisering die reeds 
worden uitgevoerd uit hoofde van het 
EFRO en roept ertoe op dat de volgende 
programmeringsperiode de continuïteit 
van dit soort financiering mogelijk maakt;

Or. en

Amendement 99
Manuel Pizarro

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14

Ontwerpresolutie Amendement

14. onderstreept dat er een omvattend 
EU-kader met passende financiering moet 
worden ontwikkeld voor de bescherming 
en bevordering van gedigitaliseerd en van 
oorsprong digitaal cultureel erfgoed;

14. onderstreept dat er een omvattend 
EU-kader met passende financiering moet 
worden ontwikkeld voor de bescherming 
en bevordering van gedigitaliseerd en van 
oorsprong digitaal cultureel erfgoed en de 
bevordering van digitaal humanisme;



AM\1203849NL.docx 49/76 PE650.487v02-00

NL

Or. en

Amendement 100
Salima Yenbou

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

14 bis. erkent het belang van de digitale 
exploitatie van cultureel erfgoed zodat 
iedereen, inclusief personen met een 
handicap en kansarmen, toegang krijgt 
tot deze plekken en werken; pleit in dat 
verband voor samenwerking tussen 
herdenkingsplaatsen, erfgoedplaatsen en 
musea om systemen uit te werken die in 
de hele Europese Unie worden erkend en 
gebruikt;

Or. fr

Amendement 101
Dace Melbārde

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

14 bis. roept op tot een uitgebreide 
actualisering van de aanbeveling van de 
Commissie betreffende de digitalisering 
en onlinetoegankelijkheid van cultureel 
materiaal en digitale bewaring van 
27 oktober 2011, teneinde de 
technologische vooruitgang en 
uitdagingen en mogelijkheden van het 
afgelopen decennium te weerspiegelen; 
merkt echter op dat de nadruk op digitaal 
erfgoed niet ten koste mag gaan van de 
bescherming van bestaand materieel en 
immaterieel erfgoed;
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Or. en

Amendement 102
Michaela Šojdrová, Peter Pollák, François-Xavier Bellamy, Isabel Benjumea Benjumea, 
Sabine Verheyen, Andrea Bocskor, Tomasz Frankowski, Asim Ademov, Željana Zovko

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

14 bis. herhaalt dat in nieuwe situaties die 
een uitdaging vormen voor de 
samenleving, zoals een pandemie, de 
voorbereiding op een beperkt vrij verkeer 
en het vermogen om virtuele 
communicatiemiddelen en 
communicatiemiddelen op afstand te 
gebruiken cruciaal zijn voor het behoud 
van het culturele leven in een 
samenleving; wijst op de noodzaak van 
digitalisering van cultureel erfgoed om 
publiek online en op afstand toegang te 
bieden;

Or. en

Amendement 103
Elżbieta Kruk

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

14 bis. benadrukt dat de mogelijkheden 
die worden geboden door de digitalisering 
en nieuwe technologieën, waaronder 
artificiële intelligentie, niet mogen leiden 
tot de verwaarlozing van het behoud van 
origineel erfgoed en de veronachtzaming 
van de traditionele toegang tot 
oorspronkelijk erfgoed en traditionele 
vormen van het bevorderen van cultuur;
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Or. en

Amendement 104
Elżbieta Kruk

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

14 ter. moedigt de lidstaten aan om de 
deelname van burgers aan traditionele 
culturele activiteiten te bevorderen en te 
ondersteunen;

Or. en

Amendement 105
Salima Yenbou

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15

Ontwerpresolutie Amendement

15. beklemtoont dat de erfgoedsector 
een opmerkelijke bijdrage levert aan de 
economische ontwikkeling, met 
overloopeffecten in andere economische 
sectoren; merkt op dat in Europa meer dan 
300 000 mensen werkzaam zijn in de 
erfgoedsector, terwijl 7,8 miljoen banen in 
Europa er indirect verband mee houden1;

15. beklemtoont dat de erfgoedsector 
een bijdrage levert aan de economische 
ontwikkeling, met aanzienlijke 
overloopeffecten in andere economische 
sectoren; merkt op dat in Europa meer dan 
300 000 mensen werkzaam zijn in de 
erfgoedsector, terwijl 7,8 miljoen banen in 
Europa er indirect verband mee houden1;

_________________ _________________
1 
http://blogs.encatc.org/culturalheritagecoun
tsforeurope/wp-
content/uploads/2015/06/CHCfE_FULL-
REPORT_v2.pdf

1 
http://blogs.encatc.org/culturalheritagecoun
tsforeurope/wp-
content/uploads/2015/06/CHCfE_FULL-
REPORT_v2.pdf

Or. fr

Amendement 106
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Laurence Farreng, Irena Joveva, Monica Semedo, Ilana Cicurel

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15

Ontwerpresolutie Amendement

15. beklemtoont dat de erfgoedsector 
een opmerkelijke bijdrage levert aan de 
economische ontwikkeling, met 
overloopeffecten in andere economische 
sectoren; merkt op dat in Europa meer dan 
300 000 mensen werkzaam zijn in de 
erfgoedsector, terwijl 7,8 miljoen banen in 
Europa er indirect verband mee houden1;

15. beklemtoont dat de erfgoedsector 
een opmerkelijke bijdrage levert aan de 
economische ontwikkeling, met 
overloopeffecten in andere economische 
sectoren; merkt op dat in Europa meer dan 
300 000 mensen werkzaam zijn in de 
erfgoedsector, terwijl 7,8 miljoen banen in 
Europa er indirect verband mee houden1; 
verzoekt derhalve om speciale 
ondersteuning voor deze belangrijke 
sector in het licht van de gevolgen van de 
COVID-19-crisis;

_________________ _________________
1 
http://blogs.encatc.org/culturalheritagecoun
tsforeurope/wp-
content/uploads/2015/06/CHCfE_FULL-
REPORT_v2.pdf.

1 
http://blogs.encatc.org/culturalheritagecoun
tsforeurope/wp-
content/uploads/2015/06/CHCfE_FULL-
REPORT_v2.pdf.

Or. en

Amendement 107
Dace Melbārde

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15

Ontwerpresolutie Amendement

15. beklemtoont dat de erfgoedsector 
een opmerkelijke bijdrage levert aan de 
economische ontwikkeling, met 
overloopeffecten in andere economische 
sectoren; merkt op dat in Europa meer dan 
300 000 mensen werkzaam zijn in de 
erfgoedsector, terwijl 7,8 miljoen banen in 
Europa er indirect verband mee houden1;

15. beklemtoont dat de erfgoedsector 
een opmerkelijke bijdrage levert aan de 
economische ontwikkeling, met 
overloopeffecten in andere economische 
sectoren; merkt op dat in Europa meer dan 
300 000 mensen werkzaam zijn in de 
erfgoedsector, terwijl 7,8 miljoen banen in 
Europa er indirect verband mee houden1; is 
derhalve van mening dat economische 
steun aan de erfgoedsector en voor 
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mensen die daarin werkzaam zijn tijdens 
crises essentieel is;

_________________ _________________
1 
http://blogs.encatc.org/culturalheritagecoun
tsforeurope/wp-
content/uploads/2015/06/CHCfE_FULL-
REPORT_v2.pdf.

1 
http://blogs.encatc.org/culturalheritagecoun
tsforeurope/wp-
content/uploads/2015/06/CHCfE_FULL-
REPORT_v2.pdf.

Or. en

Amendement 108
Salima Yenbou

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

15 bis. erkent dat de Culturele 
Hoofdsteden van Europa een essentiële 
rol vervullen bij de promotie van steden 
en regio’s, die door het optrekken van een 
economisch kader rond hun culturele, 
artistieke en sociale projecten duurzame 
opvattingen van toerisme integreren en 
hun materieel en immaterieel erfgoed, 
hun tradities en innovaties benutten voor 
het welzijn en de waardering van alle 
burgers, in Europa en daarbuiten;

Or. fr

Amendement 109
Alexis Georgoulis

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

15 bis. wijst opnieuw op de nauwe 
samenhang tussen cultureel erfgoed, 
zowel materieel als immaterieel, toerisme 
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en duurzame ontwikkeling;

Or. en

Amendement 110
Dace Melbārde

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16

Ontwerpresolutie Amendement

16. erkent dat duurzaam cultureel 
toerisme een aanzienlijk potentieel heeft 
om groei en banen in de EU op te leveren, 
aangezien reeds vier op tien toeristen hun 
bestemming kiezen op basis van het 
culturele aanbod ervan;

16. erkent dat duurzaam cultureel 
toerisme een aanzienlijk potentieel heeft 
om groei en banen in de EU op te leveren, 
aangezien reeds vier op tien toeristen hun 
bestemming kiezen op basis van het 
culturele aanbod ervan; wijst er echter op 
dat de bevordering van cultureel toerisme 
op inclusieve wijze moet plaatsvinden, met 
aandacht voor lokale gemeenschappen en 
economieën, levenswijzen en tradities en 
moet zorgen voor een evenwicht tussen 
economische, sociale, culturele en 
milieubehoeften;

Or. en

Amendement 111
Domènec Ruiz Devesa, Petra Kammerevert, Ibán García Del Blanco, Marcos Ros 
Sempere, Łukasz Kohut, Pina Picierno, Victor Negrescu, Massimiliano Smeriglio

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16

Ontwerpresolutie Amendement

16. erkent dat duurzaam cultureel 
toerisme een aanzienlijk potentieel heeft 
om groei en banen in de EU op te leveren, 
aangezien reeds vier op tien toeristen hun 
bestemming kiezen op basis van het 
culturele aanbod ervan;

16. erkent dat duurzaam cultureel 
toerisme een aanzienlijk potentieel heeft 
om groei en banen in de EU op te leveren, 
aangezien reeds vier op tien toeristen hun 
bestemming kiezen op basis van het 
culturele aanbod ervan; merkt echter op 
dat met het culturele aanbod slechts een 
minimaal deel van de economische 
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waarde wordt terugverdiend die het 
genereert, wat nieuwe, alternatieve en 
stabiele bronnen van financiering vereist 
om te kunnen blijven dienen als drijvende 
kracht achter duurzaam toerisme;

Or. en

Amendement 112
Dace Melbārde

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

16 bis. wijst erop dat het bestaan van sites 
die als cultureel erfgoed worden 
aangemerkt voor veel mensen een 
motivatie vormen om op reis te gaan en 
bij te leren over andere culturen en 
samenlevingen; herinnert eraan dat 72 % 
van de deelnemers aan een enquête in de 
leeftijdsgroep van 15 tot 24 jaar aangeeft 
dat de aanwezigheid van cultureel erfgoed 
een rol kan spelen bij het kiezen van een 
vakantiebestemming; benadrukt in dit 
opzicht de rol die het initiatief 
DiscoverEU kan spelen; merkt evenwel op 
dat het initiatief tot nu toe niet alle 
jongeren in gelijke mate ten goede komt; 
verzoekt de Commissie op zoek te gaan 
naar manieren om jongeren uit een 
kansarm milieu, uit plattelandsgebieden 
en afgelegen regio’s in de lidstaten beter 
te betrekken bij het initiatief, net als 
jongeren uit lidstaten die geen goede 
spoorverbindingen met andere EU-landen 
hebben;

Or. en

Amendement 113
Dace Melbārde
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 17

Ontwerpresolutie Amendement

17. dringt er bij de lidstaten op aan 
sterke mechanismen in te stellen om de 
overexploitatie van cultureel erfgoed, 
onder meer door toerisme, te voorkomen; 
waarschuwt voor de invloed van 
kortzichtige commerciële belangen die de 
authenticiteit van cultureel belangrijke 
plaatsen en gebruiken in gevaar kunnen 
brengen en de kwaliteit ervan kunnen 
aantasten;

17. dringt er bij de lidstaten op aan 
sterke mechanismen in te stellen om de 
overexploitatie van cultureel erfgoed, 
onder meer door toerisme, te voorkomen; 
waarschuwt voor de invloed van 
kortzichtige commerciële belangen die de 
authenticiteit van cultureel belangrijke 
plaatsen en gebruiken in gevaar kunnen 
brengen en de kwaliteit ervan kunnen 
aantasten; is in dit verband verheugd over 
het programma “Cultural Heritage In 
Action”, dat er door middel van leren 
onder gelijken naar streeft het beleid 
inzake cultureel erfgoed op lokaal en 
regionaal niveau te helpen versterken;

Or. en

Amendement 114
Domènec Ruiz Devesa, Petra Kammerevert, Ibán García Del Blanco, Marcos Ros 
Sempere, Łukasz Kohut, Pina Picierno, Victor Negrescu, Massimiliano Smeriglio

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17

Ontwerpresolutie Amendement

17. dringt er bij de lidstaten op aan 
sterke mechanismen in te stellen om de 
overexploitatie van cultureel erfgoed, 
onder meer door toerisme, te voorkomen; 
waarschuwt voor de invloed van 
kortzichtige commerciële belangen die de 
authenticiteit van cultureel belangrijke 
plaatsen en gebruiken in gevaar kunnen 
brengen en de kwaliteit ervan kunnen 
aantasten;

17. dringt er bij de lidstaten op aan 
sterke mechanismen in te stellen om de 
overexploitatie van cultureel erfgoed, 
onder meer door niet-duurzame 
toeristenstromen, te voorkomen; 
waarschuwt voor de invloed van 
kortzichtige commerciële belangen die de 
authenticiteit van cultureel belangrijke 
plaatsen en gebruiken in gevaar kunnen 
brengen en de kwaliteit ervan kunnen 
aantasten; merkt op dat strategieën voor 
duurzaam cultureel toerisme in 
samenwerking met de 
gastgemeenschappen moeten worden 
ontwikkeld;
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Or. en

Amendement 115
Laurence Farreng, Irena Joveva, Monica Semedo, Ilana Cicurel

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18

Ontwerpresolutie Amendement

18. beveelt aan inspanningen te blijven 
doen om reizen naar minder bekende en 
minder populaire bestemmingen en 
plattelandsgebieden aan te moedigen, en 
om reizen tijdens het laagseizoen te 
bevorderen;

18. beveelt aan inspanningen te blijven 
doen om reizen naar minder bekende en 
minder populaire bestemmingen en 
plattelandsgebieden aan te moedigen, en 
om reizen tijdens het laagseizoen te 
bevorderen; wijst op de rol die het Elfpo 
kan spelen, met name met het Leader-
programma, bij het ondersteunen van 
lokale toerisme-initiatieven; roept op tot 
een adequate financiering van dit 
programma voor de 
programmeringsperiode 2021-2027;

Or. en

Amendement 116
Manuel Pizarro

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18

Ontwerpresolutie Amendement

18. beveelt aan inspanningen te blijven 
doen om reizen naar minder bekende en 
minder populaire bestemmingen en 
plattelandsgebieden aan te moedigen, en 
om reizen tijdens het laagseizoen te 
bevorderen;

18. beveelt aan inspanningen te blijven 
doen om reizen naar minder bekende en 
minder populaire bestemmingen en 
plattelandsgebieden aan te moedigen, en 
om reizen tijdens het laagseizoen te 
bevorderen, temeer gezien de COVID-19-
pandemie en de voortdurende noodzaak 
om grote publieke samenkomsten, zowel 
in als bij monumenten en op cultureel 
belangrijke plaatsen, te ontmoedigen;

Or. en
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Amendement 117
Dace Melbārde

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18

Ontwerpresolutie Amendement

18. beveelt aan inspanningen te blijven 
doen om reizen naar minder bekende en 
minder populaire bestemmingen en 
plattelandsgebieden aan te moedigen, en 
om reizen tijdens het laagseizoen te 
bevorderen;

18. beveelt aan inspanningen te blijven 
doen om reizen naar minder bekende en 
minder populaire bestemmingen en 
plattelandsgebieden aan te moedigen, en 
om reizen tijdens het laagseizoen te 
bevorderen teneinde de duurzaamheid en 
toegankelijkheid van toerisme te 
bevorderen, met name voor personen met 
een handicap;

Or. en

Amendement 118
Domènec Ruiz Devesa, Petra Kammerevert, Ibán García Del Blanco, Marcos Ros 
Sempere, Victor Negrescu

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18

Ontwerpresolutie Amendement

18. beveelt aan inspanningen te blijven 
doen om reizen naar minder bekende en 
minder populaire bestemmingen en 
plattelandsgebieden aan te moedigen, en 
om reizen tijdens het laagseizoen te 
bevorderen;

18. beveelt aan inspanningen te blijven 
doen om reizen naar minder bekende en 
minder populaire bestemmingen en 
plattelandsgebieden aan te moedigen, en 
om reizen tijdens het laagseizoen te 
bevorderen, met name voor ouderen;

Or. en

Amendement 119
Laurence Farreng, Irena Joveva, Ilana Cicurel

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19
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Ontwerpresolutie Amendement

19. maakt zich zorgen over de gevolgen 
voor cultureel erfgoed van vervuiling, 
vandalisme, diefstal, slecht beheerd 
toerisme en ongebreidelde stedelijke 
ontwikkeling, evenals over de gevolgen 
van de opwarming van de aarde en de 
klimaatverandering; verzoekt de 
Commissie concrete maatregelen voor te 
stellen voor het behoud en de bescherming 
van cultureel erfgoed met het oog op deze 
natuurlijke en door de mens veroorzaakte 
gevaren;

19. maakt zich zorgen over de gevolgen 
voor cultureel erfgoed van vervuiling, 
vandalisme, diefstal, slecht beheerd 
toerisme en ongebreidelde stedelijke 
ontwikkeling, evenals over de gevolgen 
van de opwarming van de aarde en de 
klimaatverandering; verzoekt de 
Commissie concrete maatregelen voor te 
stellen voor het behoud en de bescherming 
van cultureel erfgoed met het oog op deze 
natuurlijke en door de mens veroorzaakte 
gevaren; neemt kennis van de rol die het 
Europees Solidariteitskorps zou kunnen 
spelen bij het betrekken van jongeren bij 
de bewustmaking van dit onderwerp maar 
ook, meer specifiek, bij de instandhouding 
en renovatie van het erfgoed van Europa;

Or. en

Amendement 120
Dace Melbārde

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19

Ontwerpresolutie Amendement

19. maakt zich zorgen over de gevolgen 
voor cultureel erfgoed van vervuiling, 
vandalisme, diefstal, slecht beheerd 
toerisme en ongebreidelde stedelijke 
ontwikkeling, evenals over de gevolgen 
van de opwarming van de aarde en de 
klimaatverandering; verzoekt de 
Commissie concrete maatregelen voor te 
stellen voor het behoud en de bescherming 
van cultureel erfgoed met het oog op deze 
natuurlijke en door de mens veroorzaakte 
gevaren;

19. maakt zich zorgen over de gevolgen 
voor cultureel erfgoed van vervuiling, 
vandalisme, diefstal, slecht beheerd 
toerisme en ongebreidelde stedelijke 
ontwikkeling, evenals over de gevolgen 
van de opwarming van de aarde en de 
klimaatverandering, met name als gevolg 
van extreme weersomstandigheden die 
zich steeds vaker voordoen, met inbegrip 
van zware regenbuien, hittegolven, 
overstromingen, brandgevaar en het risico 
op stormen; verzoekt de Commissie 
concrete maatregelen voor te stellen voor 
het behoud en de bescherming van 
cultureel erfgoed met het oog op deze 
natuurlijke en door de mens veroorzaakte 
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gevaren;

Or. en

Amendement 121
Manuel Pizarro

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19

Ontwerpresolutie Amendement

19. maakt zich zorgen over de gevolgen 
voor cultureel erfgoed van vervuiling, 
vandalisme, diefstal, slecht beheerd 
toerisme en ongebreidelde stedelijke 
ontwikkeling, evenals over de gevolgen 
van de opwarming van de aarde en de 
klimaatverandering; verzoekt de 
Commissie concrete maatregelen voor te 
stellen voor het behoud en de bescherming 
van cultureel erfgoed met het oog op deze 
natuurlijke en door de mens veroorzaakte 
gevaren;

19. maakt zich zorgen over de gevolgen 
voor cultureel erfgoed van vervuiling, 
vandalisme, diefstal, slecht beheerd 
toerisme en ongebreidelde stedelijke 
ontwikkeling, evenals over de gevolgen 
van de opwarming van de aarde en de 
klimaatverandering; is ernstig bezorgd 
over de impact van de COVID-19-
pandemie op de toekomst van het 
cultureel erfgoed van Europa; verzoekt de 
Commissie concrete maatregelen voor te 
stellen voor het behoud en de bescherming 
van cultureel erfgoed met het oog op deze 
natuurlijke en door de mens veroorzaakte 
gevaren;

Or. en

Amendement 122
Salima Yenbou

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

19 bis. dringt erop aan actie te 
ondernemen om de gevolgen van de 
klimaatverandering en natuurrampen 
voor het cultureel erfgoed te beperken; 
vraagt in dat verband om passende 
preventie- en aanpassingsmaatregelen 
vast te stellen en om de kennisuitwisseling 
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tussen de lidstaten te verbeteren;

Or. fr

Amendement 123
Dace Melbārde

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

19 bis. maakt zich daarnaast zorgen over 
de bedreiging van cultureel erfgoed als 
gevolg van terrorisme in Europa en 
daarbuiten; veroordeelt de vernietiging 
van plaatsen die van belang zijn voor 
cultureel erfgoed; is van mening dat de 
EU een actievere rol moet spelen bij het 
bevorderen van restauratie, behoud en 
bescherming van cultureel erfgoed in de 
wereld;

Or. en

Amendement 124
Michaela Šojdrová, Peter Pollák, François-Xavier Bellamy, Isabel Benjumea Benjumea, 
Sabine Verheyen, Andrea Bocskor, Tomasz Frankowski, Željana Zovko

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

19 bis. onderstreept de rol van het 
maatschappelijk middenveld en 
vrijwilligers bij het waarborgen van 
herstelwerkzaamheden, het duurzaam 
gebruik en zelfs het ontdekken van 
cultureel erfgoed; verzoekt de Commissie 
en de lidstaten dit soort activiteiten van 
het maatschappelijk middenveld te blijven 
steunen;

Or. en
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Amendement 125
Dace Melbārde

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

19 ter. is van mening dat de EU de 
bescherming van cultureel erfgoed moet 
opnemen als een van de voorwaarden 
voor de kandidaat-lidstaten;

Or. en

Amendement 126
Salima Yenbou

Ontwerpresolutie
Paragraaf 20

Ontwerpresolutie Amendement

20. herhaalt dat de zwarte handel in 
cultuurgoederen een ernstig probleem met 
een mondiale dimensie is dat maatregelen 
vereist die niet alleen door de lidstaten 
onderling maar ook op internationaal 
niveau moeten worden gecoördineerd;

20. herhaalt dat de zwarte handel in 
cultuurgoederen een ernstig probleem met 
een mondiale dimensie is dat maatregelen 
vereist die niet alleen door de lidstaten 
onderling maar ook op internationaal 
niveau moeten worden gecoördineerd; 
merkt op dat tijdens de discussie over het 
Europees erfgoed ook een frisse blik moet 
worden geworpen op roofkunst die tijdens 
oorlogen en kolonisatiegolven werd 
buitgemaakt; vraagt de Commissie en de 
lidstaten gecoördineerd op te treden om de 
teruggave te vergemakkelijken van 
cultuurgoederen die onwettelijk uit hun 
land van oorsprong werden ontvreemd;

Or. fr

Amendement 127
Domènec Ruiz Devesa, Petra Kammerevert, Ibán García Del Blanco, Marcos Ros 
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Sempere, Łukasz Kohut, Victor Negrescu

Ontwerpresolutie
Paragraaf 20

Ontwerpresolutie Amendement

20. herhaalt dat de zwarte handel in 
cultuurgoederen een ernstig probleem met 
een mondiale dimensie is dat maatregelen 
vereist die niet alleen door de lidstaten 
onderling maar ook op internationaal 
niveau moeten worden gecoördineerd;

20. herhaalt dat de zwarte handel in 
cultuurgoederen, ook via digitale kanalen, 
een ernstig probleem met een mondiale 
dimensie is dat maatregelen vereist die niet 
alleen door de lidstaten onderling maar ook 
op internationaal niveau moeten worden 
gecoördineerd;

Or. en

Amendement 128
Domènec Ruiz Devesa, Petra Kammerevert, Ibán García Del Blanco, Marcos Ros 
Sempere, Łukasz Kohut, Pina Picierno, Victor Negrescu

Ontwerpresolutie
Paragraaf 21

Ontwerpresolutie Amendement

21. verzoekt de Commissie een beter 
geïntegreerde benadering van cultureel 
erfgoed te hanteren, en daarbij materieel, 
immaterieel, natuurlijk en digitaal erfgoed 
te beschouwen als onderling en 
onlosmakelijk verbonden;

21. verzoekt de Commissie een beter 
geïntegreerde benadering van cultureel 
erfgoed te hanteren, en daarbij materieel, 
immaterieel, natuurlijk en digitaal erfgoed 
gelijk te behandelen en deze dimensies te 
benaderen als onderling en onlosmakelijk 
verbonden;

Or. en

Amendement 129
Laurence Farreng, Irena Joveva, Ilana Cicurel

Ontwerpresolutie
Paragraaf 21

Ontwerpresolutie Amendement

21. verzoekt de Commissie een beter 21. verzoekt de Commissie een beter 
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geïntegreerde benadering van cultureel 
erfgoed te hanteren, en daarbij materieel, 
immaterieel, natuurlijk en digitaal erfgoed 
te beschouwen als onderling en 
onlosmakelijk verbonden;

geïntegreerde benadering van cultureel 
erfgoed te hanteren, en daarbij materieel, 
immaterieel, natuurlijk en digitaal erfgoed 
te beschouwen als onderling en 
onlosmakelijk verbonden en bijzondere 
aandacht te besteden aan het behoud van 
traditionele culturele festivals en 
evenementen;

Or. en

Amendement 130
Michaela Šojdrová, Peter Pollák, François-Xavier Bellamy, Isabel Benjumea Benjumea, 
Sabine Verheyen, Andrea Bocskor, Tomasz Frankowski, Željana Zovko

Ontwerpresolutie
Paragraaf 21

Ontwerpresolutie Amendement

21. verzoekt de Commissie een beter 
geïntegreerde benadering van cultureel 
erfgoed te hanteren, en daarbij materieel, 
immaterieel, natuurlijk en digitaal erfgoed 
te beschouwen als onderling en 
onlosmakelijk verbonden;

21. verzoekt de Commissie een beter 
geïntegreerde benadering van cultureel 
erfgoed te hanteren, en daarbij materieel, 
immaterieel, natuurlijk en digitaal erfgoed 
te beschouwen als onderling en 
onlosmakelijk verbonden en met het oog 
hierop te verwijzen naar de normen van 
Unesco;

Or. en

Amendement 131
Alexis Georgoulis

Ontwerpresolutie
Paragraaf 21 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

21 bis. onderstreept dat het noodzakelijk 
is om de inspanningen voor 
bewustmaking van de waarde van het 
culturele erfgoed van Europa voort te 
zetten en te versterken en om burgers en 
belanghebbenden op lokaal niveau te 
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blijven bereiken;

Or. en

Amendement 132
Dace Melbārde

Ontwerpresolutie
Paragraaf 21 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

21 bis. erkent het Europees actiekader 
voor cultureel erfgoed; wijst erop dat de 
acties die het kader omvat moeten worden 
uitgevoerd en gepaard moeten gaan met 
toereikende middelen;

Or. en

Amendement 133
Alexis Georgoulis

Ontwerpresolutie
Paragraaf 21 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

21 ter. benadrukt de noodzaak om een 
adequate formule te vinden voor een 
permanenter platform voor samenwerking 
en coördinatie op het gebied van het 
beleid inzake cultureel erfgoed op EU-
niveau, dat doeltreffend zou samenwerken 
met het maatschappelijk middenveld en de 
vertegenwoordigers van de sector;

Or. en

Amendement 134
Dace Melbārde

Ontwerpresolutie
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Paragraaf 21 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

21 ter. is van mening dat de bevindingen 
en aanbevelingen van de relevante studies 
in opdracht van de Commissie tot uiting 
moeten komen in haar maatregelen voor 
het behoud van cultureel erfgoed;

Or. en

Amendement 135
Alexis Georgoulis

Ontwerpresolutie
Paragraaf 21 quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

21 quater. wijst nogmaals op de 
noodzaak om de EU-financiering die 
direct of indirect verband houdt met 
cultureel erfgoed in de toekomst te 
handhaven en te verhogen en dringt er bij 
de Commissie op aan om het 
begrotingsonderdeel voor waarden en 
cohesie in het volgende MFK te verhogen;

Or. en

Amendement 136
Alexis Georgoulis

Ontwerpresolutie
Paragraaf 21 quinquies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

21 quinquies. neemt kennis van de grote 
impact die COVID-19 heeft gehad op de 
culturele en creatieve sector; neemt met 
voldoening kennis van de initiatieven van 
veel regeringen en culturele verenigingen 
om noodmaatregelen te gebruiken ter 
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ondersteuning van de culturele en 
creatieve sector en om 
compensatiemaatregelen te ontwerpen, de 
financiering te herorganiseren en de 
culturele schepping in leven te houden; 
dringt er bij de Commissie op aan 
financiële hulp te verlenen aan de 
culturele en creatieve sectoren en het 
volledige culturele ecosysteem, onder 
meer door middel van het corona-
investeringsinitiatief, en 
steunmaatregelen vast te stellen die de 
impact zouden verzachten; dringt er bij 
alle lidstaten op aan de toegang tot 
werkloosheidsuitkeringen en andere 
sociale uitkeringen voor alle culturele 
beroepsbeoefenaren te waarborgen, met 
bijzondere aandacht voor freelancers, 
zelfstandigen en anderen die in atypische 
banen werkzaam zijn en hen te 
compenseren voor de onderbreking van de 
inkomsten;

Or. en

Amendement 137
Alexis Georgoulis

Ontwerpresolutie
Paragraaf 21 sexies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

21 sexies. benadrukt het feit dat pan-
Europese of Europese culturele 
evenementen en festivals met periodiciteit 
en het streven om het vergroten van het 
bewustzijn van het belang van Europese 
cultuur nieuw leven in te blazen een 
toegevoegde waarde vormen voor het 
aanboren van het potentieel van cultureel 
erfgoed; dringt er bij de Commissie op 
aan te overwegen om dergelijke 
initiatieven te financieren;

Or. en
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Amendement 138
Domènec Ruiz Devesa, Petra Kammerevert, Ibán García Del Blanco, Marcos Ros 
Sempere, Victor Negrescu

Ontwerpresolutie
Paragraaf 22

Ontwerpresolutie Amendement

22. herhaalt zijn vraag aan de 
Commissie om één enkel EU-portaal op te 
zetten, waarop informatie wordt 
samengebracht van alle EU-programma’s 
die cultureel erfgoed financieren, en om 
binnen de Commissie een 
gemeenschappelijke aanpak te hanteren via 
betere samenwerking tussen de 
verschillende beleidsterreinen in verband 
met cultureel erfgoed;

22. herhaalt zijn vraag aan de 
Commissie om één enkel EU-portaal, 
genaamd “Know Europe”, op te zetten, 
waarop informatie wordt samengebracht 
van alle EU-programma’s die cultureel 
erfgoed financieren, en om binnen de 
Commissie een gemeenschappelijke 
aanpak te hanteren via betere 
samenwerking tussen de verschillende 
beleidsterreinen in verband met cultureel 
erfgoed;

Or. en

Amendement 139
Domènec Ruiz Devesa, Petra Kammerevert, Ibán García Del Blanco, Marcos Ros 
Sempere, Łukasz Kohut, Pina Picierno, Victor Negrescu

Ontwerpresolutie
Paragraaf 23

Ontwerpresolutie Amendement

23. beklemtoont dat er een permanent 
platform moet worden opgericht, met in de 
kern maatschappelijke organisaties, voor 
samenwerking en coördinatie van het 
beleid inzake cultureel erfgoed op EU-
niveau;

23. beklemtoont dat er een permanent 
platform moet worden opgericht dat naar 
behoren moet worden ondersteund, met in 
de kern maatschappelijke organisaties, 
voor samenwerking en coördinatie van het 
beleid inzake cultureel erfgoed op alle 
niveaus, en met name op nationaal en 
Europees niveau, met inbegrip van alle 
EU-instellingen; is van mening dat dit 
coördinatieforum op meerdere niveaus 
een van de resultaten van het EYCH is en 
de standaard moet zijn voor toekomstige 
werkmethoden op het gebied van cultuur 
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en erfgoed;

Or. en

Amendement 140
Dace Melbārde

Ontwerpresolutie
Paragraaf 23 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

23 bis. roept op tot een strategischere 
samenwerking tussen de Europese Unie 
en andere internationale organisaties, en 
met name Unesco en de Raad van 
Europa, om de inspanningen voor het 
behoud en de bevordering van cultureel 
erfgoed beter te coördineren;

Or. en

Amendement 141
Dace Melbārde

Ontwerpresolutie
Paragraaf 24

Ontwerpresolutie Amendement

24. merkt op dat nagenoeg driekwart 
van de bevraagde Europeanen van mening 
is dat de overheid meer middelen moet 
toewijzen aan cultureel erfgoed; 
beklemtoont dat de EU-financiering voor 
activiteiten in verband met cultureel 
erfgoed moet toenemen;

24. merkt op dat nagenoeg driekwart 
van de bevraagde Europeanen van mening 
is dat de overheid meer middelen moet 
toewijzen aan cultureel erfgoed; 
beklemtoont dat de EU-financiering voor 
activiteiten in verband met cultureel 
erfgoed moet toenemen; is echter bezorgd 
dat de economische gevolgen van de 
COVID-19-crisis en de 
bezuinigingsmaatregelen die op de lange 
termijn door regeringen worden 
uitgevoerd in veel gevallen zullen leiden 
tot een verlaging van de financiering voor 
de bescherming en bevordering van 
cultureel erfgoed;
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Or. en

Amendement 142
Laurence Farreng, Irena Joveva, Monica Semedo, Ilana Cicurel

Ontwerpresolutie
Paragraaf 24

Ontwerpresolutie Amendement

24. merkt op dat nagenoeg driekwart 
van de bevraagde Europeanen van mening 
is dat de overheid meer middelen moet 
toewijzen aan cultureel erfgoed; 
beklemtoont dat de EU-financiering voor 
activiteiten in verband met cultureel 
erfgoed moet toenemen;

24. merkt op dat nagenoeg driekwart 
van de bevraagde Europeanen van mening 
is dat de overheid meer middelen moet 
toewijzen aan cultureel erfgoed; 
beklemtoont dat de EU-financiering voor 
activiteiten in verband met cultureel 
erfgoed moet toenemen; dringt aan op het 
mogelijk maken en versterken van 
synergieën tussen de structuurfondsen, de 
programma’s Creatief Europa en LIFE 
en het toekomstige Horizon Europa-
programma;

Or. en

Amendement 143
Domènec Ruiz Devesa, Petra Kammerevert, Ibán García Del Blanco, Marcos Ros 
Sempere, Łukasz Kohut, Pina Picierno, Victor Negrescu, Massimiliano Smeriglio

Ontwerpresolutie
Paragraaf 24

Ontwerpresolutie Amendement

24. merkt op dat nagenoeg driekwart 
van de bevraagde Europeanen van mening 
is dat de overheid meer middelen moet 
toewijzen aan cultureel erfgoed; 
beklemtoont dat de EU-financiering voor 
activiteiten in verband met cultureel 
erfgoed moet toenemen;

24. merkt op dat nagenoeg driekwart 
van de bevraagde Europeanen van mening 
is dat de overheid meer middelen moet 
toewijzen aan cultureel erfgoed; 
beklemtoont derhalve dat de EU-
financiering voor activiteiten in verband 
met cultureel erfgoed moet toenemen en 
wijst opnieuw op de noodzaak om de 
begroting voor het programma Creatief 
Europa voor de periode 2021-2027 te 
verdubbelen;
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Or. en

Amendement 144
Dace Melbārde

Ontwerpresolutie
Paragraaf 24 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

24 bis. wijst op de noodzaak om de 
financiering voor cultureel erfgoed en 
cultuur in bredere zin te verhogen in het 
meerjarig financieel kader (MFK) voor de 
periode na 2020 en merkt op dat 
synergieën nodig zijn tussen andere 
sectorale beleidsmaatregelen en de diverse 
programma’s en financieringsregelingen 
van de Unie om cultureel erfgoed echt op 
de voorgrond te plaatsen;

Or. en

Amendement 145
Domènec Ruiz Devesa, Petra Kammerevert, Ibán García Del Blanco, Marcos Ros 
Sempere, Łukasz Kohut, Pina Picierno, Victor Negrescu

Ontwerpresolutie
Paragraaf 25

Ontwerpresolutie Amendement

25. is van mening dat de Europese 
Green Deal maatregelen moet omvatten die 
de gevolgen van de klimaatverandering 
voor het cultureel erfgoed verzachten en 
moet erkennen dat cultureel erfgoed een 
belangrijke rol kan vervullen bij het 
verwezenlijken van de klimaat- en 
duurzaamheidsdoelstellingen;

25. is van mening dat de Europese 
Green Deal maatregelen moet omvatten die 
de gevolgen van de klimaatverandering 
voor het cultureel erfgoed verzachten en 
moet erkennen dat cultureel erfgoed een 
belangrijke rol kan vervullen bij het 
verwezenlijken van de klimaat- en 
duurzaamheidsdoelstellingen door middel 
van onderwijs, onderzoek en de 
heraanpassing van duurzame Europese 
traditionele praktijken;

Or. en
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Amendement 146
Domènec Ruiz Devesa, Petra Kammerevert, Ibán García Del Blanco, Marcos Ros 
Sempere, Łukasz Kohut, Pina Picierno, Victor Negrescu, Massimiliano Smeriglio

Ontwerpresolutie
Paragraaf 25 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

25 bis. benadrukt de 
solidariteitsinspanningen van de sector 
tijdens de COVID-19-crisis om de toegang 
van burgers tot het culturele aanbod te 
waarborgen, met name met digitale 
middelen; verzoekt de Europese 
Commissie om een alomvattende analyse 
van de impact van de COVID-19-
pandemie op de erfgoedsector en om 
vastberaden steun door middel van 
gerichte maatregelen om de impact ervan 
het hoofd te bieden en de digitale 
dimensie te versterken;

Or. en

Amendement 147
Manuel Pizarro

Ontwerpresolutie
Paragraaf 25 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

25 bis. dringt er bij de Commissie op aan 
dringende en robuuste maatregelen te 
nemen om de nadelige impact van de 
COVID-19-pandemie op de toegang tot, 
de bloei van en het onderzoek naar het 
Europees cultureel erfgoed en op de 
ondernemingen en beroepen op dit gebied 
aan te pakken en te verzachten;

Or. en
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Amendement 148
Michaela Šojdrová, Peter Pollák, François-Xavier Bellamy, Isabel Benjumea Benjumea, 
Sabine Verheyen, Andrea Bocskor, Tomasz Frankowski, Asim Ademov, Željana Zovko

Ontwerpresolutie
Paragraaf 25 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

25 bis. verzoekt om steun voor de 
oprichting en werking van een netwerk 
van plaatsen met het Europees 
erfgoedlabel;

Or. en

Amendement 149
Michaela Šojdrová, Peter Pollák, François-Xavier Bellamy, Isabel Benjumea Benjumea, 
Sabine Verheyen, Andrea Bocskor, Tomasz Frankowski, Asim Ademov, Željana Zovko

Ontwerpresolutie
Paragraaf 25 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

25 ter. benadrukt het potentieel van het 
programma Creatief Europa bij het 
opbouwen van banden tussen de levende 
kunst en materieel en immaterieel 
cultureel erfgoed en van het Europees 
Solidariteitskorps ten aanzien van 
solidariteits- en vrijwilligersprojecten 
gericht op het behoud en het duurzame 
gebruik van cultureel erfgoed in Europa;

Or. en

Amendement 150
Laurence Farreng, Irena Joveva, Ilana Cicurel

Ontwerpresolutie
Paragraaf 26

Ontwerpresolutie Amendement
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26. pleit voor meer inspanningen om 
voort te bouwen op het momentum van het 
EYCH en op basis hiervan duurzaam 
lokaal, regionaal, nationaal en Europees 
beleid te ontwikkelen, aangezien dit op zijn 
beurt zou bijdragen tot een gevoel van 
samenhorigheid tussen de burgers in de 
Europese culturele ruimte en tot een 
gedeelde verantwoordelijkheid voor het 
behoud, de verrijking en de bevordering 
van cultureel erfgoed;

26. pleit voor meer inspanningen om 
voort te bouwen op het momentum van het 
EYCH en op basis hiervan duurzaam 
lokaal, regionaal, nationaal en Europees 
beleid te ontwikkelen, aangezien dit op zijn 
beurt zou bijdragen tot een gevoel van 
samenhorigheid tussen de burgers in de 
Europese culturele ruimte voor alle 
Europeanen en tot een gedeelde 
verantwoordelijkheid voor het behoud, de 
verrijking en de bevordering van cultureel 
erfgoed en uiteindelijk zou bijdragen tot 
de volledige toegankelijkheid van dit 
erfgoed voor alle burgers;

Or. en

Amendement 151
Dace Melbārde

Ontwerpresolutie
Paragraaf 26

Ontwerpresolutie Amendement

26. pleit voor meer inspanningen om 
voort te bouwen op het momentum van het 
EYCH en op basis hiervan duurzaam 
lokaal, regionaal, nationaal en Europees 
beleid te ontwikkelen, aangezien dit op zijn 
beurt zou bijdragen tot een gevoel van 
samenhorigheid tussen de burgers in de 
Europese culturele ruimte en tot een 
gedeelde verantwoordelijkheid voor het 
behoud, de verrijking en de bevordering 
van cultureel erfgoed;

26. pleit voor meer inspanningen om 
voort te bouwen op het momentum van het 
EYCH en op basis hiervan duurzaam 
lokaal, regionaal, nationaal en Europees 
beleid te ontwikkelen, aangezien dit op zijn 
beurt een positieve economische, culturele 
en sociale bijdrage zou leveren aan de 
levens van Europese burgers en zou 
bijdragen tot een gevoel van 
samenhorigheid tussen de burgers in de 
Europese culturele ruimte en tot een 
gedeelde verantwoordelijkheid voor het 
behoud, de verrijking en de bevordering 
van cultureel erfgoed;

Or. en

Amendement 152
Domènec Ruiz Devesa, Petra Kammerevert, Ibán García Del Blanco, Marcos Ros 
Sempere, Łukasz Kohut, Pina Picierno, Victor Negrescu
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 26 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

26 bis. roept op tot de opname van de 
culturele dimensie van Europese 
integratie, met inbegrip van erfgoed, in de 
strategische onderwerpen voor bespreking 
tijdens de komende conferentie over de 
toekomst van Europa;

Or. en

Amendement 153
Michaela Šojdrová, Peter Pollák, François-Xavier Bellamy, Isabel Benjumea Benjumea, 
Sabine Verheyen, Andrea Bocskor, Tomasz Frankowski, Željana Zovko

Ontwerpresolutie
Paragraaf 26 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

26 bis. roept op tot het optimaliseren van 
het potentieel van de Europese structuur- 
en investeringsfondsen bij het behoud van 
cultureel erfgoed; steunt het idee, zoals 
geuit in het standpunt van het Parlement 
over het toekomstige EFRO, dat 
investeringen in infrastructuur voor 
cultuur en toerisme als kleinschalig 
moeten worden beschouwd en in 
aanmerking moeten komen voor steun, 
mits de cofinanciering uit het EFRO niet 
meer bedraagt dan 10 000 000 EUR, en 
dat het maximum moet worden verhoogd 
tot 20 000 000 EUR in het geval van 
infrastructuur die wordt beschouwd als 
cultureel erfgoed van de wereld in de zin 
van artikel 1 van de Overeenkomst inzake 
de bescherming van het cultureel en 
natuurlijk erfgoed van de wereld van 
Unesco van 1972;

Or. en
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Amendement 154
Victor Negrescu

Ontwerpresolutie
Paragraaf 26 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

26 bis. erkent het belang van de Culturele 
Hoofdstad van Europa voor de 
bevordering van het Europees cultureel 
erfgoed en vraagt om aanpassing hiervan 
aan de nieuwe COVID-19-situatie;

Or. en

Amendement 155
Michaela Šojdrová, Peter Pollák, François-Xavier Bellamy, Isabel Benjumea Benjumea, 
Sabine Verheyen, Andrea Bocskor, Tomasz Frankowski, Asim Ademov, Željana Zovko

Ontwerpresolutie
Paragraaf 26 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

26 ter. verzoekt de Commissie het 
volgende Europees Jaar van het Cultureel 
Erfgoed vast te stellen en te organiseren 
om het belang ervan voor onze 
gemeenschappelijke culturele erfenis te 
versterken voor de huidige en toekomstige 
generaties; beveelt aan het volgende 
Europees Jaar van het Cultureel Erfgoed 
in 2023 te laten plaatsvinden, wat overeen 
zou komen met de cyclus van vijf jaar;

Or. en


