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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

22.2.2017 A8-0030/1 

Muudatusettepanek  1 

Dominique Bilde 

fraktsiooni ENF nimel 

 

Raport A8-0030/2017 

Silvia Costa 

Programmi „Loov Euroopa“ rakendamine 

2015/2328(INI) 

Resolutsiooni ettepanek 

Volitus 2 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise 

lepingu artikleid 167 ja 173, 

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise 

lepingu artikleid 6, 167 ja 173, 

 

Or. en 
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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

 

22.2.2017 A8-0030/2 

Muudatusettepanek  2 

Dominique Bilde 

fraktsiooni ENF nimel 

 

Raport A8-0030/2017 

Silvia Costa 

Programmi „Loov Euroopa“ rakendamine 

2015/2328(INI) 

Resolutsiooni ettepanek 

Volitus 11 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

– võttes arvesse oma 19. jaanuari 2016. 

aasta resolutsiooni kultuuridevahelise 

dialoogi, kultuurilise mitmekesisuse ja 

hariduse rolli kohta ELi põhiväärtuste 

edendamisel2, 

___________  

2 Vastuvõetud tekstid, P8_TA(2016)0005. 

välja jäetud 

Or. en 
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22.2.2017 A8-0030/3 

Muudatusettepanek  3 

Dominique Bilde 

fraktsiooni ENF nimel 

 

Raport A8-0030/2017 

Silvia Costa 

Programmi „Loov Euroopa“ rakendamine 

2015/2328(INI) 

Resolutsiooni ettepanek 

Põhjendus C 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

C. arvestades, et programm „Loov 

Euroopa“ ja eriti selle alaprogramm 

„Kultuur“ on tõsiselt alarahastatud ning et 

seetõttu on neil raskusi kõrgete ootuste 

täitmisel; 

C. arvestades, et programmi „Loov 

Euroopa“, kaasa arvatud selle 

alaprogrammi „Kultuur“ kogueelarve 

perioodiks 2014–2020 mitmeaastase 

finantsraamistiku rubriigis 3 on 1,46 

miljardit eurot; 

Or. en 
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22.2.2017 A8-0030/4 

Muudatusettepanek  4 

Dominique Bilde 

fraktsiooni ENF nimel 

 

Raport A8-0030/2017 

Silvia Costa 

Programmi „Loov Euroopa“ rakendamine 

2015/2328(INI) 

Resolutsiooni ettepanek 

Põhjendus H 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

H. arvestades, et sektoriülese tegevussuuna 

strateegiline eesmärk edendada 

riikidevahelist ja sektoriülest 

kultuurikoostööd on ainult osaliselt välja 

töötatud; 

H. arvestades, et sektoriülese tegevussuuna 

strateegiline eesmärk edendada 

riikidevahelist ja sektoriülest 

kultuurikoostööd on ainult osaliselt välja 

töötatud, eelkõige seetõttu, et pagulaste 

sotsiaalset integratsiooni toetava 

erimeetme lisamisega hajutati selle 

ülesanded; 

Or. en 
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22.2.2017 A8-0030/5 

Muudatusettepanek  5 

Dominique Bilde 

fraktsiooni ENF nimel 

 

Raport A8-0030/2017 

Silvia Costa 

Programmi „Loov Euroopa“ rakendamine 

2015/2328(INI) 

Resolutsiooni ettepanek 

Põhjendus M 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

M. arvestades, et 2016. aastal loodi 

sektoriülese tegevussuuna raames 

erikonkurss pagulaste Euroopa 

ühiskonnaga ühinemise valdkonnas, et 

edendada ja toetada loovust ja 

kultuuridevahelist dialoogi; 

M. arvestades, et 2016. aastal loodi 

sektoriülese tegevussuuna raames 

erikonkurss pagulaste Euroopa 

ühiskonnaga ühinemise valdkonnas, et 

edendada ja toetada loovust ja 

kultuuridevahelist dialoogi; tuletades 

meelde, et seda meedet rahastati 2015. 

aastal 1,6 miljoni euroga; 

Or. en 
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22.2.2017 A8-0030/6 

Muudatusettepanek  6 

Dominique Bilde 

fraktsiooni ENF nimel 

 

Raport A8-0030/2017 

Silvia Costa 

Programmi „Loov Euroopa“ rakendamine 

2015/2328(INI) 

Resolutsiooni ettepanek 

Põhjendus O 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

O. arvestades, et kuigi määruses nähakse 

ette kahepoolsete lepingute sõlmimine 

kolmandate riikidega, et nad osaleksid 

programmis või selle osades, on tänini 

ainult paar riiki menetluse lõpuni teinud; 

O. arvestades, et kuigi määruses nähakse 

ette kahepoolsete lepingute sõlmimine 

kolmandate riikidega, et nad osaleksid 

programmis või selle osades, tuleks 

programmi „Loov Euroopa“ piiratud 

eelarve ja selle Euroopa kultuuriga seotud 

konkreetsete eesmärkidega keskenduda 

liikmesriikidest pärit taotlustele; 

Or. en 
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22.2.2017 A8-0030/7 

Muudatusettepanek  7 

Dominique Bilde 

fraktsiooni ENF nimel 

 

Raport A8-0030/2017 

Silvia Costa 

Programmi „Loov Euroopa“ rakendamine 

2015/2328(INI) 

Resolutsiooni ettepanek 

Põhjendus R 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

R. arvestades, et edukate taotlejate osakaal 

alaprogrammis „Kultuur“ on 15 % ja 

alaprogrammis „MEDIA“ 44 %, kuid 

viimasena mainitud alaprogrammis isegi 

väiksem (32 %), kui automaatseid kavu 

mitte arvestada; 

R. arvestades, et edukate taotlejate osakaal 

alaprogrammis „Kultuur“ on 15 % ja 

alaprogrammis „MEDIA“ 44 %, kuid 

viimasena mainitud alaprogrammis isegi 

väiksem (32 %), kui automaatseid kavu 

mitte arvestada; rõhutades lisaks, et 

alaprogrammi „Kultuur“ puhul pärinevad 

valitud projektid peamiselt 

mittetulundusühendustelt, mis võib 

tähendada seda, et programm ei ole 

tulundusühenduste, näiteks keskmise 

suurusega ettevõtjate rahastamiseks 

piisav; 

Or. en 
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22.2.2017 A8-0030/8 

Muudatusettepanek  8 

Dominique Bilde 

fraktsiooni ENF nimel 

 

Raport A8-0030/2017 

Silvia Costa 

Programmi „Loov Euroopa“ rakendamine 

2015/2328(INI) 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 1 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

1. nõuab tungivalt, et liikmesriigid 

suurendaksid programmi „Loov 

Euroopa“ eelarvet, et viia see kooskõlla 

Euroopa kodanike ootustega ja iga 

alaprogrammi edasipüüdlike 

eesmärkidega, tunnistades, et 

kultuuriloome väärtused ei ole 

mõõdetavad üksnes majanduslike 

näitajatega ning võimaldades saavutada 

suuremat tõhusust ja paremaid tulemusi; 

1. soovitab liikmesriikidel luua 

olemasolevate vahendite jaoks optimaalne 

juhtimissüsteem, eelkõige taastades 

tasakaalu alaprogrammide „Kultuur“ ja 

„MEDIA“ vahel ning lõpetades 

eesmärkide laiendamise ja kolmandate 

riikide kaasamise, et keskenduda 

liikmesriikide taotlejate põhilistele 

projektidele; 

Or. en 
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22.2.2017 A8-0030/9 

Muudatusettepanek  9 

Dominique Bilde 

fraktsiooni ENF nimel 

 

Raport A8-0030/2017 

Silvia Costa 

Programmi „Loov Euroopa“ rakendamine 

2015/2328(INI) 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 6 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

6. palub komisjonil teha UNESCO, 

Euroopa Nõukogu ja OECDga võimalikult 

tihedat koostööd, et töötada välja tugevam 

alus ühiseks rahastamiseks programmi 

eesmärkide täitmisel ja mõju hindamisel, 

eriti rahvusvahelises plaanis ning kultuuri 

ja loometegevuse konkreetsete inim- ja 

majanduslike väärtuste austamisel; 

6. tuletab liikmesriikidele meelde 

võimalust teha UNESCO, Euroopa 

Nõukogu ja OECDga võimalikult tihedat 

koostööd, et töötada välja tugevam alus 

ühiseks rahastamiseks programmi 

eesmärkide täitmisel ja mõju hindamisel, 

eriti rahvusvahelises plaanis ning kultuuri 

ja loometegevuse konkreetsete inim- ja 

majanduslike väärtuste austamisel; 

Or. en 
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22.2.2017 A8-0030/10 

Muudatusettepanek  10 

Dominique Bilde 

fraktsiooni ENF nimel 

 

Raport A8-0030/2017 

Silvia Costa 

Programmi „Loov Euroopa“ rakendamine 

2015/2328(INI) 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 21 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

21. nõuab tungivalt, et komisjon ja 

EACEA muudaks automaatset 

punktisüsteemi, et tagada tõeliselt võrdsed 

tingimused, võttes tasakaalustatult arvesse 

kõiki programmis „Loov Euroopa“ 

nimetatud kriteeriume (riikidevaheline 

olemus, riikidevahelise koostöö 

arendamine, mastaabisääst, kriitiline 

mass, võimendav mõju) ning samuti 

tootmisvõimsust ja olemasolevaid riiklikke 

toetuskavasid audiovisuaaltööstuses; 

21. kiidab heaks komisjoni ja EACEA 

käimasoleva töö automaatse 
punktisüsteemi muutmiseks, kuna see võib 

luua nn positiivse diskrimineerimise 

süsteemi väiksema tootmisvõimsusega 

riikide kasuks, mis on kahjulik projektide 

kunstilisele kvaliteedile ja nende 

innovatsioonipotentsiaalile, karistades 

seega suure tootmisvõimsusega riike;  

Or. en 
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22.2.2017 A8-0030/11 

Muudatusettepanek  11 

Dominique Bilde 

fraktsiooni ENF nimel 

 

Raport A8-0030/2017 

Silvia Costa 

Programmi „Loov Euroopa“ rakendamine 

2015/2328(INI) 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 24 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

24. soovitab, et tagataks Euroopa 

audiovisuaalse kultuuripärandi turve ja 

kultuuripärand tehtaks kättesaadavaks 

uurimistegevuse, publiku kaasamise ja 

majandusliku potentsiaali realiseerimise 

eesmärgil tänu filmide ja audiovisuaalsete 

arhiivide digimisele; 

24. soovitab, et tagataks Euroopa 

audiovisuaalse kultuuripärandi turve ja 

kultuuripärand tehtaks kättesaadavaks 

uurimistegevuse, publiku kaasamise ja 

majandusliku potentsiaali realiseerimise 

eesmärgil tänu filmide ja audiovisuaalsete 

arhiivide digimisele, tagades samal ajal 

autoriõiguse ja seonduvate õiguste 

järgimise; 

Or. en 
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22.2.2017 A8-0030/12 

Muudatusettepanek  12 

Dominique Bilde 

fraktsiooni ENF nimel 

 

Raport A8-0030/2017 

Silvia Costa 

Programmi „Loov Euroopa“ rakendamine 

2015/2328(INI) 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 25 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

25. rõhutab, et arvestades rahvusvahelist ja 

järjest tihedama konkurentsiga 

filmimaastikku, on Euroopa 

audiovisuaalvaldkonnas jätkuvalt vaja 

alal hoida meetmeid, mille eesmärk on 

tagada selle mitmekesisus ja sõltumatus; 

rõhutab, et Euroopa audiovisuaalteoste 

tootmist on vaja jätkuvalt toetada, eriti 

projekti kavandamise etapis, ning et see 

peaks toimuma koolituse laiendamise abil, 

et hõlmata rohkem tegevusi ja tugevdada 

sektori konkurentsivõimet; 

25. rõhutab, et arvestades rahvusvahelist ja 

järjest tihedama konkurentsiga 

filmimaastikku, on liikmesriikide 

audiovisuaalsektorit vaja jätkuvalt 

toetada, ning selleks on vaja poliitikat, et 

võidelda rahalise ja sotsiaalse dumpingu 

vastu ning võimaldada liikmesriikidel 

kaitsta oma kultuuritööstust ja kultuurilisi 

erisusi, tagamaks, et kultuuri, meedia ja 

loovtööstuse valdkonnad jääksid 

vabakaubanduslepingutest välja, ning 

töötada välja koolitus, sh lihtsustatud 

õppe abil, et kaasata rohkem meetmeid 

ning pöörata piisavalt tähelepanu 

koolitajate koolitamise programmidele; 

Or. en 
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22.2.2017 A8-0030/13 

Muudatusettepanek  13 

Dominique Bilde 

fraktsiooni ENF nimel 

 

Raport A8-0030/2017 

Silvia Costa 

Programmi „Loov Euroopa“ rakendamine 

2015/2328(INI) 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 27 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

27. möönab, et hoolimata internetis 

levitamise toetamisest ei ole Euroopa 

internetiplatvormid rahvusvahelisel 

tasandil ikka veel konkurentsivõimelised 

ning et Euroopa infosisu on praegustel 

platvormidel raskesti leitav ja 

juurdepääsetav; 

27. möönab, et hoolimata internetis 

levitamise toetamisest ei ole Euroopa 

internetiplatvormid rahvusvahelisel 

tasandil ikka veel konkurentsivõimelised 

ning et Euroopa infosisu on praegustel 

platvormidel raskesti leitav ja 

juurdepääsetav; rõhutab, et paljudel 

Euroopa riikidel on väga suur 

innovatsiooni- ja uute tehnoloogiate 

loomise potentsiaal ning et neile tuleb 

seetõttu jätta võimalus arendada neid 

sektoreid kaugeleulatuva riikliku poliitika 

abil, et kindlustada nende positsioon 

rahvusvahelisel turul; 

Or. en 
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22.2.2017 A8-0030/14 

Muudatusettepanek  14 

Dominique Bilde 

fraktsiooni ENF nimel 

 

Raport A8-0030/2017 

Silvia Costa 

Programmi „Loov Euroopa“ rakendamine 

2015/2328(INI) 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 29 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

29. rõhutab, et komisjon peaks esitama 

andmepõhise Euroopa publiku osalemise 

projekti, mille eesmärk oleks uurida ja 

tugevdada Euroopa audiovisuaal- ja 

filmivaldkonna suutlikkust, et koguda, 

analüüsida ja prognoosida publiku 

käitumisega seotud teavet ja suurendada 

seeläbi nõudlust muude kui kodumaiste 

Euroopa filmide järele; 

välja jäetud 

Or. en 
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22.2.2017 A8-0030/15 

Muudatusettepanek  15 

Dominique Bilde 

fraktsiooni ENF nimel 

 

Raport A8-0030/2017 

Silvia Costa 

Programmi „Loov Euroopa“ rakendamine 

2015/2328(INI) 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 30 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

30. rõhutab, et sõltumatuid 

ulmeteleseriaalide tootjaid, kes soovivad 

konkureerida maailma tasemel, toetatakse 

jätkuvalt eelkõige sellepärast, et vastata 

ehtsate Euroopa pakkumistega praegu 

valitsevale suurele rahvusvahelisele 

nõudlusele kvaliteetsete seriaalide järele, 

isegi kui parimaid tulemusi on seni 

saavutanud dokumentaal- ja lastesarjade 

sektorid; 

30. rõhutab, et tuleks tagada eelkõige riigi 

toetus sõltumatute ulmeteleseriaalide 

tootjatele, kes soovivad konkureerida 

maailma tasemel, eelkõige sellepärast, et 

vastata ehtsate Euroopa pakkumistega 

praegu valitsevale suurele rahvusvahelisele 

nõudlusele kvaliteetsete seriaalide järele, 

isegi kui parimaid tulemusi on seni 

saavutanud dokumentaal- ja lastesarjade 

sektorid; 

Or. en 
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22.2.2017 A8-0030/16 

Muudatusettepanek  16 

Dominique Bilde 

fraktsiooni ENF nimel 

 

Raport A8-0030/2017 

Silvia Costa 

Programmi „Loov Euroopa“ rakendamine 

2015/2328(INI) 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 32 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

32. palub komisjonil muuta kinodes ja 

tellitavates videoteenustes samaaegse 

esilinastuse boonussüsteemi; 

32. palub komisjonil säilitada 

boonussüsteemi, et loobuda samaaegsest 

linastusest kinodes ja tellitavates 

videoteenustes, arvestades Euroopa riikide 

vahelisi erinevusi ja vajadust lubada 

esilinastust saalis, mis on paljude väikeste 

kinode või sõltumatute kinode jaoks tihti 

väga oluline; teeb ettepaneku kaaluda 

seejärel ka teatud erandite lubamist, et 

mõned filmid oleksid tellitava 

videoteenusena, videona või uues meedias 

kiiremini kättesaadavad; 

Or. en 
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22.2.2017 A8-0030/17 

Muudatusettepanek  17 

Dominique Bilde 

fraktsiooni ENF nimel 

 

Raport A8-0030/2017 

Silvia Costa 

Programmi „Loov Euroopa“ rakendamine 

2015/2328(INI) 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 40 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

40. toonitab, et stabiilsed ja tugevalt 

esinduslikud Euroopa kultuurivõrgustikud 

on väga olulised Euroopas ja kolmandate 

riikidega elluviidava kultuuri- ja 

kunstitegevuse nähtavuse seisukohast, sest 

nad on sageli esimesed, kes teevad 

koostööd uutes valdkondades, sektorites 

või riikides; on seisukohal, et nende 

tegevust meetmete koordinaatori ning kogu 

kunstivaldkonna kultuuritegevuse ja 

loomingulisuse edendajana tuleks toetada 

tegevustoetustega; on veendunud, et 

sellega seoses tuleks kõigepealt kehtestada 

selged ja läbipaistvad valikukriteeriumid; 

40. toonitab, et stabiilsed ja tugevalt 

esinduslikud Euroopa kultuurivõrgustikud 

on väga olulised Euroopas ja kolmandate 

riikidega elluviidava kultuuri- ja 

kunstitegevuse nähtavuse seisukohast, sest 

nad on sageli esimesed, kes teevad 

koostööd uutes valdkondades, sektorites 

või riikides; on seisukohal, et nende 

tegevust meetmete koordinaatori ning kogu 

kunstivaldkonna kultuuritegevuse ja 

loomingulisuse edendajana ei tuleks 

toetada tegevustoetustega, vaid ainult 

projektitoetustega, kuna tegevustoetus 

võib tekitada haldus- ja finantssõltuvust ja 

rahaliste vahendite väärkasutamist; on 

veendunud, et sellega seoses tuleks 

kõigepealt kehtestada selged ja 

läbipaistvad valikukriteeriumid; 

Or. en 
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22.2.2017 A8-0030/18 

Muudatusettepanek  18 

Dominique Bilde 

fraktsiooni ENF nimel 

 

Raport A8-0030/2017 

Silvia Costa 

Programmi „Loov Euroopa“ rakendamine 

2015/2328(INI) 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 44 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

44. tervitab Euroopa kultuuripealinnade 

algatuse peatset laiendamist EFTA ja 

kandidaatriikidele alates 2020. aastast ja 

soovitab paremini levitada selle kogemusi 

ELis ja väljaspool; 

44. mõistab hukka Euroopa 

kultuuripealinnade algatuse peatse 

laiendamise kolmandatele riikidele alates 

2020. aastast, kuna seda algatust – nagu 

selle nimigi viitab – tuleks kasutada ELi 

linnade väärtustamiseks, eriti eelarve 

kokkuhoiupoliitika ja majanduskriisi 

kontekstis; 

Or. en 
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22.2.2017 A8-0030/19 

Muudatusettepanek  19 

Dominique Bilde 

fraktsiooni ENF nimel 

 

Raport A8-0030/2017 

Silvia Costa 

Programmi „Loov Euroopa“ rakendamine 

2015/2328(INI) 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 45 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

45. soovitab suurendada Euroopa 

kultuuripärandi märgise nähtavust ja 

rõhutab asjaomaste (füüsiliste ja 

mittefüüsiliste) paikade tähtsust Euroopa 

identiteedi ja ühise Euroopa 

kuuluvustunde edendamise, ELi 

arendamise ja parema tuleviku nimel 

mitmekesise pärandi tundmaõppimise 

jaoks; 

45. soovitab suurendada Euroopa 

kultuuripärandi märgise nähtavust ja 

rõhutab asjaomaste (füüsiliste ja 

mittefüüsiliste) paikade tähtsust 

liikmesriikide rahvusliku identiteedi ja 

Euroopa tsivilisatsiooni väärtustamise 

jaoks ühise pärandi kaudu; 

Or. en 
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Punkt 47 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

47. palub komisjonil kaaluda, kuidas 

hõlbustada kunstivaldkonnaga seotud 

pagulaste juurdepääsu programmile 

„Loov Euroopa“; 

välja jäetud 

Or. en 



 

AM\1118055ET.docx  PE598.506v01-00 

ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

 

22.2.2017 A8-0030/21 

Muudatusettepanek  21 

Dominique Bilde 

fraktsiooni ENF nimel 

 

Raport A8-0030/2017 

Silvia Costa 

Programmi „Loov Euroopa“ rakendamine 

2015/2328(INI) 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 55 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

55. peab seoses viimastel aastatel 

suurenenud rändajate ja pagulaste 

sissevooluga ELi tervitatavaks, et on 

kasvanud programmi kultuuridevaheline 

mõõde, mille tulemusel käivitatakse alates 

2017. aastast loodetavasti arvukamalt 

kultuurilist mitmekesisust ja kultuuride 

dialoogi toetavaid ning mitmekeelsust 

edendavaid projekte; rõhutab, et seda 

tuleks toetada kui programmi tavapärast 

osa, arvestades sellega, et kultuuriline 

integratsioon võib paljudes ELi 

liikmesriikides veel pikaks ajaks 

probleemiks jääda. 

välja jäetud 

Or. en 

 

 


