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22.2.2017 A8-0030/1 

Tarkistus  1 

Dominique Bilde 

ENF-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0030/2017 

Silvia Costa 

Luova Eurooppa -ohjelman täytäntöönpanokertomus 

2015/2328(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan 2 viite 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

– ottaa huomioon Euroopan unionin 

toiminnasta tehdyn sopimuksen 167 ja 173 

artiklan, 

– ottaa huomioon Euroopan unionin 

toiminnasta tehdyn sopimuksen 6, 167 ja 

173 artiklan, 

Or. en 
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22.2.2017 A8-0030/2 

Tarkistus  2 

Dominique Bilde 

ENF-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0030/2017 

Silvia Costa 

Luova Eurooppa -ohjelman täytäntöönpanokertomus 

2015/2328(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan 11 viite 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

– ottaa huomioon 19. tammikuuta 2016 

antamansa päätöslauselman2 

kulttuurienvälisen vuoropuhelun, 

kulttuurisen monimuotoisuuden ja 

koulutuksen merkityksestä EU:n 

perusarvojen edistämisessä, 

Poistetaan. 

___________  

2 Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2016)0005.  

Or. en 
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22.2.2017 A8-0030/3 

Tarkistus  3 

Dominique Bilde 

ENF-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0030/2017 

Silvia Costa 

Luova Eurooppa -ohjelman täytäntöönpanokertomus 

2015/2328(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan C kappale 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

C. katsoo, että Luova Eurooppa -ohjelma, 

erityisesti sen Kulttuuri-alaohjelma, on 

vakavasti alirahoitettu ja sillä on siksi 

vaikeuksia täyttää suuret odotukset; 

C. katsoo, että Luova Eurooppa -

ohjelmalle, sen Kulttuuri-alaohjelma 

mukaan lukien, on myönnetty yhteensä 

1,46 miljardia euroa vuosiksi 2014–2020 

monivuotisen rahoituskehyksen 

otsakkeesta 3; 

Or. en 
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22.2.2017 A8-0030/4 

Tarkistus  4 

Dominique Bilde 

ENF-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0030/2017 

Silvia Costa 

Luova Eurooppa -ohjelman täytäntöönpanokertomus 

2015/2328(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan H kappale 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

H. katsoo, että monialainen toimintalinja 

on onnistunut kehittämään vain osittain 

rajatylittävän ja alojenvälisen 

kulttuuriyhteistyön edistämistä koskevaa 

strategista tavoitettaan; 

H. katsoo, että monialainen toimintalinja 

on onnistunut kehittämään vain osittain 

rajatylittävän ja alojenvälisen 

kulttuuriyhteistyön edistämistä koskevaa 

strategista tavoitettaan, erityisesti siksi, että 

sen tehtäviä on hajautettu ja on otettu 

käyttöön pakolaisten sosiaalista 

integrointia edistävä erityistoimi; 

Or. en 
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22.2.2017 A8-0030/5 

Tarkistus  5 

Dominique Bilde 

ENF-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0030/2017 

Silvia Costa 

Luova Eurooppa -ohjelman täytäntöönpanokertomus 

2015/2328(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan M kappale 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

M. ottaa huomioon, että vuonna 2016 

monialaisessa toimintalinjassa 

käynnistettiin pakolaisten liittymistä osaksi 

eurooppalaista yhteiskuntaa koskeva 

ehdotuspyyntö edistämään ja tukemaan 

luovuutta ja kulttuurienvälistä 

vuoropuhelua; 

M. ottaa huomioon, että vuonna 2016 

monialaisessa toimintalinjassa 

käynnistettiin pakolaisten liittymistä osaksi 

eurooppalaista yhteiskuntaa koskeva 

ehdotuspyyntö edistämään ja tukemaan 

luovuutta ja kulttuurienvälistä 

vuoropuhelua; muistuttaa, että tätä 

toimenpidettä rahoitettiin vuonna 2015 

yhteensä 1,6 miljoonalla eurolla; 

Or. en 
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22.2.2017 A8-0030/6 

Tarkistus  6 

Dominique Bilde 

ENF-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0030/2017 

Silvia Costa 

Luova Eurooppa -ohjelman täytäntöönpanokertomus 

2015/2328(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan O kappale 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

O. ottaa huomioon, että asetuksessa 

säädetään kahdenvälisten sopimusten 

tekemisestä kolmansien maiden kanssa, 

jotta kyseiset maat voivat osallistua 

ohjelmaan tai sen osiin, mutta tähän 

mennessä vain muutamat maat ovat 

saattaneet menettelyn loppuun; 

O. ottaa huomioon, että vaikka asetuksessa 

säädetään kahdenvälisten sopimusten 

tekemisestä kolmansien maiden kanssa, 

jotta kyseiset maat voivat osallistua 

ohjelmaan tai sen osiin, Luova Eurooppa -

ohjelman rajoitetun talousarvion ja sen 

eurooppalaiseen kulttuuriin liittyvien 

hyvin täsmällisten tavoitteiden olisi 

johdettava siihen, että keskitytään 

jäsenvaltioista tuleviin hakemuksiin; 

Or. en 
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22.2.2017 A8-0030/7 

Tarkistus  7 

Dominique Bilde 

ENF-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0030/2017 

Silvia Costa 

Luova Eurooppa -ohjelman täytäntöönpanokertomus 

2015/2328(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan R kappale 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

R. ottaa huomioon, että hyväksyttyjen 

hakijoiden osuus Kulttuuri-alaohjelmassa 

on 15 prosenttia ja MEDIA-alaohjelmassa 

44 prosenttia mutta MEDIA-alaohjelmassa 

vielä tätä matalampi (32 prosenttia), jos 

automaattisia järjestelmiä ei lasketa 

mukaan; 

R. ottaa huomioon, että hyväksyttyjen 

hakijoiden osuus Kulttuuri-alaohjelmassa 

on 15 prosenttia ja MEDIA-alaohjelmassa 

44 prosenttia mutta MEDIA-alaohjelmassa 

vielä tätä matalampi (32 prosenttia), jos 

automaattisia järjestelmiä ei lasketa 

mukaan; korostaa lisäksi, että Kulttuuri-

alaohjelman tapauksessa on valittu 

pääasiassa voittoa tavoittelemattomien 

järjestöjen hankkeita, mistä voitaisiin 

päätellä, ettei ohjelmalla pystytä 

rahoittamaan voittoa tavoittelevia 

järjestöjä, kuten keskisuuria yrityksiä; 

Or. en 
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22.2.2017 A8-0030/8 

Tarkistus  8 

Dominique Bilde 

ENF-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0030/2017 

Silva Costa 

Luova Eurooppa -ohjelman täytäntöönpanokertomus 

2015/2328(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

1 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

1. kehottaa jäsenvaltioita kasvattamaan 

Luova Eurooppa -ohjelman talousarviota, 

jotta se vastaisi sekä unionin kansalaisten 

odotuksia että kunkin alaohjelman 

tavoitteita, ja hyväksymään, että 

kulttuurituotannon arvoja ei voida 

määrittää ainoastaan taloudellisten 

seikkojen avulla, sekä mahdollistamaan 

tehokkuuden lisäämisen ja paremmat 

tulokset; 

1. ehdottaa, että jäsenvaltioissa otetaan 

käyttöön saatavilla olevien varojen 

optimoitu hallinta erityisesti 

tasapainottamalla uudelleen Kulttuuri- ja 

MEDIA-alaohjelmia ja lopettamalla 

tavoitteiden ja osallistuvien kolmansien 

maiden määrän laajentaminen, jotta 

voidaan keskittyä jäsenvaltioista kotoisin 

olevien hakijoiden keskeisiin hankkeisiin; 

Or. en 
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22.2.2017 A8-0030/9 

Tarkistus  9 

Dominique Bilde 

ENF-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0030/2017 

Silvia Costa 

Luova Eurooppa -ohjelman täytäntöönpanokertomus 

2015/2328(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

6 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

6. pyytää komissiota tekemään 

mahdollisimman tiivistä yhteistyötä 

Unescon, Euroopan neuvoston ja myös 

OECD:n kanssa, jotta voidaan luoda 

vahvempi pohja yhteisille ponnisteluille 

ohjelman tavoitteiden saavuttamiseksi ja 

vaikutusten arvioimiseksi erityisesti siltä 

osin, mikä koskee kansainvälistä 

ulottuvuutta ja kulttuurin ja luovan työn 

erityisten inhimillisten ja taloudellisten 

arvojen kunnioittamista; 

6. muistuttaa, että jäsenvaltioilla on 

mahdollisuus tehdä mahdollisimman 

tiivistä yhteistyötä Unescon, Euroopan 

neuvoston ja myös OECD:n kanssa, jotta 

voidaan luoda vahvempi pohja yhteisille 

ponnisteluille ohjelman tavoitteiden 

saavuttamiseksi ja vaikutusten 

arvioimiseksi erityisesti siltä osin, mikä 

koskee kansainvälistä ulottuvuutta ja 

kulttuurin ja luovan työn erityisten 

inhimillisten ja taloudellisten arvojen 

kunnioittamista; 

Or. en 
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22.2.2017 A8-0030/10 

Tarkistus  10 

Dominique Bilde 

ENF-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0030/2017 

Silvia Costa 

Luova Eurooppa -ohjelman täytäntöönpanokertomus 

2015/2328(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

21 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

21. pitää myönteisenä komission ja 

audiovisuaalialan ja kulttuurin 

toimeenpanoviraston tämänhetkistä työtä 

automaattisen pisteytysjärjestelmän 

muokkaamiseksi, jotta voidaan tarjota 

aidosti tasapuoliset toimintaedellytykset ja 

ottaa huomioon yhtäläisesti kaikki Luova 

Eurooppa -ohjelmassa mainitut kriteerit 

(rajatylittävä luonne, rajatylittävän 

yhteistyön kehittäminen, 

mittakaavatalous, kriittinen massa, 

vipuvaikutus) sekä tuotantokapasiteetti ja 

audiovisuaalialan nykyiset kansalliset 

tukijärjestelmät; 

21. pitää myönteisenä komission ja 

audiovisuaalialan ja kulttuurin 

toimeenpanoviraston tämänhetkistä työtä 

automaattisen pisteytysjärjestelmän 

muokkaamiseksi, sillä pisteytysjärjestelmä 

voi johtaa ”positiivisen syrjinnän” 

järjestelmään, joka suosii matalan 

tuotantokapasiteetin maita, mikä 

heikentää hankkeiden taiteellista laatua 

ja innovointipotentiaalia ja siten 

”rankaisee” maita, joilla on suuri 

tuotantokapasiteetti;  

Or. en 
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22.2.2017 A8-0030/11 

Tarkistus  11 

Dominique Bilde 

ENF-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0030/2017 

Silvia Costa 

Luova Eurooppa -ohjelman täytäntöönpanokertomus 

2015/2328(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

24 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

24. suosittelee, että Euroopan 

audiovisuaalinen perintö turvataan ja 

asetetaan saataville opiskelua varten, 

yleisön osallisuuden lisäämiseksi sekä 

talouden edistämiseksi filmien ja 

audiovisuaalisten arkistojen digitoinnin 

ansiosta; 

24. suosittelee, että Euroopan 

audiovisuaalinen perintö turvataan ja 

asetetaan saataville opiskelua varten, 

yleisön osallisuuden lisäämiseksi sekä 

talouden edistämiseksi filmien ja 

audiovisuaalisten arkistojen digitoinnin 

ansiosta siten, että samalla varmistetaan 

tekijänoikeuksien ja lähioikeuksien 

kunnioittaminen; 

Or. en 
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22.2.2017 A8-0030/12 

Tarkistus  12 

Dominique Bilde 

ENF-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0030/2017 

Silvia Costa 

Luova Eurooppa -ohjelman täytäntöönpanokertomus 

2015/2328(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

25 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

25. korostaa, että EU:n audiovisuaaliala 

tarvitsee kansainvälisellä ja entistä 

kilpaillummalla elokuva-alalla myös 

jatkossa toimia, joilla suojellaan sen 

monimuotoisuutta ja riippumattomuutta; 

korostaa, että eurooppalaista 

audiovisuaalituotantoa on tuettava 

suoraan erityisesti 

hankesuunnitteluvaiheessa, että tämän 

olisi tapahduttava ulottamalla koulutus 

kattamaan enemmän toimia ja että siten 

voitaisiin vahvistaa alan kilpailukykyä; 

25. korostaa, että jäsenvaltioiden 

audiovisuaalialat tarvitsevat 
kansainvälisellä ja entistä kilpaillummalla 

elokuva-alalla myös jatkossa tukea ja sen 

vuoksi on tarpeen jatkaa 

toimintapolitiikkoja, joilla torjutaan 

verotuksellista ja sosiaalista polkumyyntiä 
ja annetaan jäsenvaltioiden suojella 

kulttuurialaansa ja kulttuurisia 

poikkeuksiaan, jotta varmistetaan, että 

kulttuuri-, media- ja luovat alat jäävät 

vapaakauppasopimusten ulkopuolelle, ja 

kehittää koulutusta, myös oppimista 

edistämällä, jotta siihen sisällytetään 

enemmän toimenpiteitä ja korostetaan 

asianmukaisesti 

kouluttajakoulutusohjelmia; 

Or. en 



 

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

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 

 

22.2.2017 A8-0030/13 

Tarkistus  13 

Dominique Bilde 

ENF-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0030/2017 

Silvia Costa 

Luova Eurooppa -ohjelman täytäntöönpanokertomus 

2015/2328(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

27 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

27. tunnustaa, että eurooppalaiset 

verkkoalustat eivät edelleenkään ole 

kilpailukykyisiä kansainvälisesti 

verkkojakelulle annetusta tuesta huolimatta 

ja että eurooppalainen sisältö nykyisillä 

alustoilla on vaikeasti löydettävissä tai 

vaikeasti saatavilla; 

27. tunnustaa, että eurooppalaiset 

verkkoalustat eivät edelleenkään ole 

kilpailukykyisiä kansainvälisesti 

verkkojakelulle annetusta tuesta huolimatta 

ja että eurooppalainen sisältö nykyisillä 

alustoilla on vaikeasti löydettävissä tai 

vaikeasti saatavilla; painottaa, että monilla 

unionin jäsenvaltioilla on merkittävää 

innovointiin ja uuteen tekniikkaan 

liittyvää potentiaalia ja niille olisi siksi 

annettava mahdollisuus kehittää näitä 

aloja kunnianhimoisten kansallisten 

toimintapolitiikkojen avulla, jotta 

varmistetaan niiden asema 

kansainvälisillä markkinoilla; 

Or. en 
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22.2.2017 A8-0030/14 

Tarkistus  14 

Dominique Bilde 

ENF-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0030/2017 

Silvia Costa 

Luova Eurooppa -ohjelman täytäntöönpanokertomus 

2015/2328(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

29 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

29. korostaa, että komission on esiteltävä 

datavetoinen eurooppalaisen yleisön 

osallistamista koskeva hanke, jonka 

tavoitteena on tutkia ja vahvistaa 

Euroopan audiovisuaalisen alan ja 

elokuva-alan valmiuksia kerätä, 

analysoida ja ennustaa yleisön 

käyttäytymistä koskevia tietoja, jotta 

voidaan lisätä muiden kuin kansallisten 

eurooppalaisten elokuvien kysyntää; 

Poistetaan. 

Or. en 
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22.2.2017 A8-0030/15 

Tarkistus  15 

Dominique Bilde 

ENF-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0030/2017 

Silvia Costa 

Luova Eurooppa -ohjelman täytäntöönpanokertomus 

2015/2328(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

30 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

30. korostaa, että maailmanlaajuiseen 

kilpailuun tähtäävien TV-sarjojen 

riippumattomille tuottajille annetaan 

jatkuvasti tukea erityisesti laadukkaiden 

sarjojen tällä hetkellä kansainvälisesti 

suureen kysyntään vastaamiseksi aidosti 

eurooppalaisella tarjonnalla, vaikka parhaat 

tulokset ovat tähän saakka olleet 

saavutettavissa dokumenttialalla ja lapsille 

suunnatuilla aloilla; 

30. korostaa, että kansallisten 

viranomaisten olisi ensisijaisesti 

varmistettava maailmanlaajuiseen 

kilpailuun tähtäävien TV-sarjojen 

riippumattomille tuottajille annettava tuki 

erityisesti laadukkaiden sarjojen tällä 

hetkellä kansainvälisesti suureen kysyntään 

vastaamiseksi aidosti eurooppalaisella 

tarjonnalla, vaikka parhaat tulokset ovat 

tähän saakka olleet saavutettavissa 

dokumenttialalla ja lapsille suunnatuilla 

aloilla; 

Or. en 
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22.2.2017 A8-0030/16 

Tarkistus  16 

Dominique Bilde 

ENF-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0030/2017 

Silvia Costa 

Luova Eurooppa -ohjelman täytäntöönpanokertomus 

2015/2328(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

32 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

32. pyytää komissiota muuttamaan 

samanaikaista julkaisua teattereissa ja 

tilausvideopalvelussa koskevaa 

bonusjärjestelmää; 

32. pyytää komissiota ylläpitämään 

bonusjärjestelmää, jolla kielletään 

samanaikainen 

julkaisuelokuvateattereissa ja 

tilausvideopalvelussa, ottaen huomioon 

jäsenvaltioiden väliset erot ja tarve sallia 

elokuvien ensiesitykset 

elokuvateattereissa, mikä on usein 

ratkaisevan tärkeää monille pienille 

riippumattomille elokuvateattereille; 

kehottaa harkitsemaan toisessa vaiheessa 

tiettyjen poikkeusten luomista, jotta tietyt 

elokuvat olisivat nopeammin saatavilla 

tilausvideopalveluissa, videona tai media-

alan uusissa tulokkaissa; 

Or. en 
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22.2.2017 A8-0030/17 

Tarkistus  17 

Dominique Bilde 

ENF-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0030/2017 

Silvia Costa 

Luova Eurooppa -ohjelman täytäntöönpanokertomus 

2015/2328(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

40 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

40. katsoo, että vakaat ja erittäin kattavat 

eurooppalaiset kulttuuriverkostot ovat 

ratkaisevan tärkeitä kulttuurillisten ja 

taiteellisten toimintojen näkyvyydelle 

Euroopassa ja kolmansissa maissa, sillä 

nämä verkostot ovat yleensä ensimmäisinä 

mukana yhteistyössä uusien alueiden, 

alojen tai maiden kanssa; toteaa, että 

näiden verkostojen asemaa toimintojen 

koordinaattoreina ja kulttuurin ja 

luovuuden edistäjinä koko taiteellisen 

kentän osalta olisi tuettava myöntämällä 

toiminta-avustuksia; katsoo, että tähän 

liittyen olisi laadittava etukäteen selkeät ja 

avoimet valintaperusteet; 

40. katsoo, että vakaat ja erittäin kattavat 

eurooppalaiset kulttuuriverkostot ovat 

ratkaisevan tärkeitä kulttuurillisten ja 

taiteellisten toimintojen näkyvyydelle 

Euroopassa ja kolmansissa maissa, sillä 

nämä verkostot ovat yleensä ensimmäisinä 

mukana yhteistyössä uusien alueiden, 

alojen tai maiden kanssa; toteaa, että 

näiden verkostojen asemaa toimintojen 

koordinaattoreina ja kulttuurin ja 

luovuuden edistäjinä koko taiteellisen 

kentän osalta ei tulisi tukea myöntämällä 

toiminta-avustuksia vaan myöntämällä 

ainoastaan hankekohtaisia avustuksia, 

koska toiminta-avustuksiin liittyy 

hallinnollisen ja taloudellisen 

riippuvuuden sekä varojen väärinkäytön 

riski; katsoo, että tähän liittyen olisi 

laadittava etukäteen selkeät ja avoimet 

valintaperusteet; 

Or. en 
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22.2.2017 A8-0030/18 

Tarkistus  18 

Dominique Bilde 

ENF-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0030/2017 

Silvia Costa 

Luova Eurooppa -ohjelman täytäntöönpanokertomus 

2015/2328(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

44 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

44. suhtautuu myönteisesti tulevaan 

Euroopan 

kulttuuripääkaupunkijärjestelmän 

laajentamiseen ehdokas- ja EFTA-maihin 

vuodesta 2020 alkaen ja suosittelee, että 

tätä kokemusta levitetään aiempaa 

paremmin EU:ssa ja sen ulkopuolella; 

44. pitää valitettavana Euroopan 

kulttuuripääkaupunkijärjestelmän 

laajentamista ehdokas- ja EFTA-maihin 

vuodesta 2020 alkaen, koska, kuten sen 

nimi osoittaa, järjestelmää olisi käytettävä 

Euroopan kaupunkien arvon 

lisäämiseksi, erityisesti kun otetaan 

huomioon julkisen talouden 

säästötoimenpiteet ja talouskriisi; 

Or. en 
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22.2.2017 A8-0030/19 

Tarkistus  19 

Dominique Bilde 

ENF-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0030/2017 

Silvia Costa 

Luova Eurooppa -ohjelman täytäntöönpanokertomus 

2015/2328(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

45 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

45. suosittelee, että annetaan Euroopan 

kulttuuriperintötunnukselle aiempaa 

enemmän näkyvyyttä, ja korostaa kyseessä 

olevien (aineellisten ja aineettomien) 

paikkojen merkitystä eurooppalaiselle 

identiteetille, EU:n rakentamiselle ja 

monimuotoiseen perintöön tutustumiselle 

parempaa tulevaisuutta varten; 

45. suosittelee, että annetaan Euroopan 

kulttuuriperintötunnukselle aiempaa 

enemmän näkyvyyttä, ja korostaa kyseessä 

olevien (aineellisten ja aineettomien) 

paikkojen merkitystä jäsenvaltioiden 

kansallisille identiteeteille ja 

eurooppalaisen sivilisaation arvon 

korostamiselle yhteisen perinnön 

välityksellä; 

Or. en 
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22.2.2017 A8-0030/20 

Tarkistus  20 

Dominique Bilde 

ENF-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0030/2017 

Silvia Costa 

Luova Eurooppa -ohjelman täytäntöönpanokertomus 

2015/2328(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

47 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

47. pyytää komissiota pohtimaan keinoja 

edistää taiteellisesti lahjakkaiden 

pakolaisten pääsyä Luova Eurooppa -

ohjelmaan; 

Poistetaan. 

Or. en 
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22.2.2017 A8-0030/21 

Tarkistus  21 

Dominique Bilde 

ENF-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0030/2017 

Silvia Costa 

Luova Eurooppa -ohjelman täytäntöönpanokertomus 

2015/2328(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

55 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

55. pitää myönteisenä, ottaen huomioon 

viime vuosina EU:hun saapuneiden 

maahanmuuttajien ja pakolaisten 

huomattavan määrän, ohjelman 

kulttuurien välisen ulottuvuuden 

laajentamista, joka toivottavasti johtaa 

uusiin kulttuurista monimuotoisuutta ja 

kulttuurien välistä vuoropuhelua 

edistäviin hankkeisiin ja edistää 

monikielisyyttä vuodesta 2017 lähtien; 

korostaa, että tätä olisi tuettava 

ohjelmaan yleisesti kuuluvana 

osatekijänä, sillä on todennäköistä, että 

kulttuurien integraatio muodostaa 

haasteen monille EU:n jäsenvaltioille 

vielä vuosien ajan; 

Poistetaan. 

Or. en 

 

 

 


