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Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5) Euroopa kultuurilise mitmekesisuse 
edendamine sõltub sellest, kas on olemas 
elujõulised ja paindlikud kultuuri- ja 
loomesektorid, kes suudavad luua, toota ja 
levitada oma teoseid suurele ja 
mitmekesisele Euroopa publikule. See 
omakorda laiendab nende sektorite 
ärivõimalusi ning aitab kaasa 
jätkusuutlikule majanduskasvule ja 
töökohtade loomisele. Lisaks aitab loovuse 
edendamine suurendada 
konkurentsivõimet ja soodustada 
innovatsiooni tööstuse väärtusahelates. 
Vaatamata hiljutistele edusammudele on 
Euroopa kultuuri- ja loometurg jätkuvalt 
killustunud vastavalt riigipiiridele ja 
keelelistele eraldusjoontele, mis ei 
võimalda kultuuri- ja loomesektoritel 
täielikult kasutada Euroopa ühtse turu ja 
eelkõige digitaalse ühtse turu võimalusi.

(5) Euroopa kultuurilise mitmekesisuse 
edendamine sõltub kultuurilise ja 
kunstilise eneseväljenduse vabadusest, 
asjakohasest avalikust toetusest, 
loomeinimeste ja kultuurivaldkonnas 
tegutsejate õiglastest lepingutingimustest 
ning sellest, kas on olemas elujõulised ja 
paindlikud kultuuri- ja loomesektorid, kes 
suudavad teha uuendusi, luua, toota ja 
levitada oma teoseid suurele ja 
mitmekesisele Euroopa publikule. See 
omakorda parandab juurdepääsu 
loomesisule ja teadmistele ning nende 
loomist ja aitab kaasa heaolu ja töökohtade 
loomisele, suurendades samas 
konkurentsivõimet ja soodustades 
innovatsiooni tööstuse väärtusahelates. 
Vaatamata hiljutistele edusammudele on 
Euroopa kultuuri- ja loometurg jätkuvalt 
killustunud vastavalt riigipiiridele ja 
keelelistele eraldusjoontele, mis ei 
võimalda kultuuri- ja loomesektoritel 
täielikult kasutada Euroopa ühtse turu ja 
eelkõige digitaalse ühtse turu võimalusi.
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Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6) Programmis tuleks arvesse võtta 
kultuuri- ja loomesektorite kahetist 
olemust, tunnistades ühest küljest kultuuri 
olemuslikku ja kunstilist väärtust ja teisest 
küljest nende sektorite majanduslikku 
väärtust, sealhulgas nende laiemat panust 
majanduskasvu ja konkurentsivõimesse 
ning loovusesse ja innovatsiooni. Selleks 
on vaja tugevaid Euroopa kultuuri- ja 
loomesektoreid, eelkõige elujõulist 
Euroopa audiovisuaalsektorit, võttes 
arvesse selle võimet võita suure 
vaatajaskonna tähelepanu ja selle 
majanduslikku tähtsust, sealhulgas muude 
loomesektorite ja kultuuriturismi jaoks. 
Konkurents maailma audiovisuaalturgudel 
on muutunud aga veelgi tihedamaks 
süveneva digipöörde tõttu, nt muutused 
meedia tootmises ja tarbimises ning 
üleilmsete platvormide kasvav positsioon 
sisu levitamisel. Seetõttu on vaja Euroopa 
tööstust rohkem toetada.

(6) Programmis tuleks arvesse võtta 
kultuuri- ja loomesektorite mitmekülgset 
olemust, tunnistades kultuuri olemuslikku 
ja kunstilist väärtust ning nende sektorite 
sotsiaalset ja majanduslikku väärtust, 
sealhulgas nende laiemat panust 
kultuuridevahelisse dialoogi, sotsiaalsesse 
sidususse, heaolusse ja 
konkurentsivõimesse ning loovusesse ja 
innovatsiooni. Selleks on vaja tugevaid 
Euroopa kultuuri- ja loomesektoreid, 
eelkõige elujõulist Euroopa 
audiovisuaalsektorit, võttes arvesse selle 
võimet võita suure vaatajaskonna 
tähelepanu kohalikul, riiklikul ja Euroopa 
tasandil ning selle majanduslikku tähtsust, 
sealhulgas muude loomesektorite ja 
jätkusuutliku kultuuriturismi jaoks, 
eelkõige seoses kohalike 
väärtusahelatega. Konkurents maailma 
audiovisuaalturgudel on muutunud aga 
veelgi tihedamaks süveneva digipöörde 
tõttu, nt muutused meedia tootmises ja 
tarbimises ning üleilmsete platvormide 
kasvav positsioon sisu levitamisel. Seetõttu 
on vaja Euroopa tööstust, eelkõige VKEsid 
rohkem toetada.
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Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 9 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9 a) Programmi MEEDIA 
tegevussuund peaks toetama eelkõige 
sõltumatuid audiovisuaalteoste 
produktsiooniettevõtteid, mis kujutavad 
endast hindamatut kultuurilise 
mitmekesisuse väljendusvormi, kuid mis 
seisavad piisavale rahastamisele 
juurdepääsu saamisel ja üleilmsete 
osalistega konkureerides sageli silmitsi 
takistustega.
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Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 15

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(15) Kooskõlas komisjoni 22. juuli 
2014. aasta teatisega „Euroopa 
kultuuripärand – ühtse lähenemisviisi 
suunas“19 peaksid asjakohased meetmed ja 
vahendid tooma esile Euroopa 
kultuuripärandi pikaajalise ja jätkusuutliku 
väärtuse ning neis tuleks välja töötada 
integreeritum lähenemisviis 
kultuuripärandi säilitamisele, 
väärtustamisele ja toetamisele.

(15) Kooskõlas komisjoni 22. juuli 
2014. aasta teatisega „Euroopa 
kultuuripärand – ühtse lähenemisviisi 
suunas“19 peaksid asjakohased meetmed ja 
vahendid tooma esile Euroopa materiaalse 
ja vaimse kultuuripärandi pikaajalise ja 
jätkusuutliku väärtuse ning neis tuleks 
välja töötada integreeritum lähenemisviis 
kultuuripärandi säilitamisele, levitamisele, 
väärtustamisele ja toetamisele (sh selle 
digiteerimise kaudu).

_________________ _________________
19 COM/2014/0477 final. 19 COM(2014)0477 final.
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Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 16

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(16) Kooskõlas komisjoni 13. septembri 
2017. aasta teatisega „Investeerimine 
aruka, innovatiivse ja jätkusuutliku 
tööstuse nimel. Uus ELi tööstuspoliitika 
strateegia“20 peaksid edasised meetmed 
aitama ühendada loovuse, disaini ja 
tipptasemel tehnoloogia, et luua uusi 
tööstuse väärtusahelaid ja taaselustada 
traditsiooniliste majandusharude 
konkurentsivõime.

(16) Kooskõlas komisjoni 13. septembri 
2017. aasta teatisega „Investeerimine 
aruka, innovatiivse ja jätkusuutliku 
tööstuse nimel. Uus ELi tööstuspoliitika 
strateegia“20 peaksid edasised meetmed 
aitama ühendada loovuse, disaini ja 
tipptasemel tehnoloogia, et luua uusi 
tööstuse väärtusahelaid ja ärimudeleid ning 
taaselustada traditsiooniliste 
majandusharude konkurentsivõime. 
Sellega seoses peaks programmi 
MEEDIA tegevussuund toetama 
innovaatiliste kohalike, riigisiseste ja 
Euroopa tellitavate videoteenuste 
veebiplatvormide arendamist.

_________________ _________________
20 COM(2017) 479 final. 20 COM(2017) 479 final.
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Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 27 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(27 a) Tuleks võtta konkreetseid 
meetmeid, et suurendada ühest küljest 
mikroettevõtjate ja idufirmade 
programmis osalemist nende piiratud 
finantssuutlikkuse ja erasektoripoolsele 
rahastamisele juurdepääsu saamise 
raskuste tõttu ning teisest küljest 
loodusõnnetustes (nt maavärinad ja 
üleujutused) kannatada saanud 
piirkondades asutatud VKEde 
programmis osalemist. Loodusõnnetustel 
on oluline mõju piirkondade heaolule, 
sotsiaalsele sidususele ja majandusele. 
Seda silmas pidades võib kunsti, kultuuri 
ja loovusega seotud algatuste elluviimine 
kõnealuste piirkondade elanikkonda 
uuesti elavdada, suurendades elanike 
teadlikkust oma sotsiaalsest ja 
kultuuriidentiteedist ning tugevdades 
nende majanduslikku vastupanuvõimet ja 
taastuvust. Seda arvestades tuleks 
asjakohane osa programmi 
rahastamispaketi kogusummast eraldada 
mikroettevõtjate ja idufirmade ning 
loodusõnnetustes kannatada saanud 
piirkondades asutatud VKEde 
osalemiseks. Samuti peaks programm 
kehtestama kõrgema 
kaasrahastamismäära sellise tegevuse 
kuludele, mida toetavad nimetatud 
mikroettevõtjad, idufirmad ja VKEd.
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2) „kultuuri- ja loomesektorid“ – kõik 
sektorid, mille tegevus tugineb 
kultuurilistele väärtustele või kunstilisele ja 
muule individuaalsele või kollektiivsele 
loomingulisele väljendusele. Tegevus võib 
hõlmata selliste kaupade ja teenuste 
arendamist, loomist, tootmist, levitamist ja 
säilitamist, mis kätkevad kultuurilist, 
kunstilist või muud loomingulist 
väljendust, ning selliseid seonduvaid 
funktsioone nagu haridus või juhtimine. 
Nendel sektoritel on potentsiaal luua 
innovatsiooni ja töökohti, eelkõige 
intellektuaalomandi õiguste alusel. 
Kõnealused sektorid hõlmavad 
arhitektuuri, arhiive, raamatukogusid ja 
muuseume, kunstkäsitööd, 
audiovisuaalseid tooteid (sh filmid, 
televisioon, videomängud ja multimeedia), 
materiaalset ja vaimset kultuuripärandit, 
disaini (sh moedisain), festivale, muusikat, 
kirjandust, näitekunsti, raamatuid ja 
kirjastamist, raadiot ja kujutavat kunsti;

(2) „kultuuri- ja loomesektorid“ – kõik 
sektorid, mille tegevus tugineb 
kultuurilistele väärtustele või kunstilisele ja 
muule individuaalsele või kollektiivsele 
loomingulisele eneseväljendusele, 
sõltumata sellest, kas see tegevus on või ei 
ole turule suunatud. Tegevus võib 
hõlmata selliste kaupade ja teenuste 
arendamist, loomist, tootmist, levitamist ja 
säilitamist, mis kätkevad kultuurilist, 
kunstilist või muud loomingulist 
väljendust, ning selliseid seonduvaid 
funktsioone nagu haridus või juhtimine. 
Kõnealused sektorid hõlmavad 
arhitektuuri, arhiive, raamatukogusid ja 
muuseume, kunstkäsitööd ja 
traditsioonilist käsitööd, audiovisuaalseid 
tooteid (sh filmid, televisioon, 
videomängud ja multimeedia), materiaalset 
ja vaimset kultuuripärandit, disaini (sh 
moedisain), festivale, muusikat, kirjandust, 
näitekunsti, raamatuid ja kirjastamist, 
raadiot ja kujutavat kunsti;
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 1 – punkt -a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(-a) suurendada kodanike juurdepääsu 
kultuurielule ja selles osalemist;
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõik 1 – punkt e a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e a) säilitada ja levitada materiaalset ja 
vaimset kultuuripärandit digiteerimise ja 
muude algatuste kaudu, milles võetakse 
arvesse uusimaid digitehnoloogiaid;
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõik 1 – punkt b a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b a) suurendada Euroopa 
audiovisuaalteoste kättesaadavust 
puuetega inimestele, eelkõige nägemis- 
või kuulmispuudega inimestele;

Or. en


