
 

5 november 2014, 
Amsterdam 

 
Geachte leden van de Vaste Kamercommissie voor Cultuur,  
 
Naar aanleiding van de komende OJCS-raad op donderdag 20 november willen 
de European Cultural Foundation (ECF), Kunsten ’92, European Alternatives en 
Buma Stemra/Cultuur een aantal prioriteiten onder uw aandacht brengen. Op 
de agenda staan onder andere het EU Werkplan Cultuur 2015 – 2018 en 
Cultuur in relatie tot de evaluatie van de EU2020 strategie. 
 
In Europa is grote ongelijkheid ontstaan door de crisis. Om het vertrouwen van 
Nederlanders te herstellen in de EU moeten economische doelen meer in 
balans zijn met maatschappelijke doeleinden. Dit kan bereikt worden door in 
de EU 2020-strategie niet alleen de nadruk te leggen op herstel van de 
economie, maar ook herstel van sociale ongelijkheden, een duurzame 
maatschappij en culturele diversiteit. Daartoe zou de rol van creativiteit en 
cultuur veel meer benadrukt moeten worden in de EU 2020 doeleinden. 
Cultuur draagt immers, zoals in vele Nederlandse en Europese studies is 
aangetoond niet alleen bij aan economische groei, maar ook aan sociale 
innovatie, inclusiviteit en participatie. Een kennis- en netwerksamenleving is 
gebaat bij zowel economie, als onderwijs en cultuur.  
 
Daarom pleiten wij ervoor om cultuur en creativiteit aan te laten sluiten bij 
de EU 2020-doeleinden.  
 
Prioriteiten die hier zowel aan bijdragen zijn bovendien: 

1. Stimuleren van talentontwikkeling en 21st century skills die nodig zijn 

in de huidige netwerksamenleving. Cultuur, onderwijs en digitalisering 

zijn onderwerpen in Europa die veel meer opelkaar aangesloten 

moeten worden; 

2. Onderzoek: het Nederlandse topsectorenbeleid, waaronder creatieve 

industrie, beter koppelen aan Europese programma’s zoals het EU 
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innovatie- en onderzoeksagenda Horizon 2020. Hierdoor kan een 

‘vliegwieleffect’ ontstaan. 

3. Om de culturele diversiteit te behouden is een betere bescherming van 

intellectueel eigendom nodig in Europa en moeten nieuwe 

verdienmodellen ontwikkeld worden. 

4. Cultuur samen met vrijheid van meningsuiting en democratie zijn 

essentiële waarden van Europa. Een ‘participatory governance’ is 

zowel van belang voor erfgoed als voor cultuur. Cross-sectorale 

verbindingen, en daarmee het betrekken van kunstenaars en de 

culturele sector bij maatschappelijke vraagstukken kunnen beter 

worden ingezet voor het vernieuwen van democratische processen. 

Deze prioriteiten komen bovendien voort uit de agenda Voor Europa Door 
Cultuur, ondertekend door de Federatie Cultuur, Federatie Dutch Creative 
Industries, Kunsten ’92, Buma Stemra, Buma Cultuur, European Alternatives en 
de European Cultural Foundation. 
 
We hopen op uw steun te mogen rekenen om cultuur en creatieve doeleinden 
op te nemen in de EU 2020-strategie en de prioriteiten die daarop aansluiten. 
 
Hartelijke groet namens, 
 
European Cultural Foundation 
Kunsten ‘92 
Buma Stemra 
 


