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LÜHISELGITUS

Euroopa Liidu loomemajandus on kasvav sektor, kuigi selles esineb ka olulisi probleeme. 
Programmi „Loov Euroopa“ eesmärk on aidata loome-, kultuuri- ja meediasektoritel neid 
probleeme paremini lahendada ning pakkuda toetust ja aidata kaasa Euroopa kultuuri arengule 
kooskõlas liidu väärtustega. 

Komisjon on teinud ettepaneku, et 2021.–2027. aasta mitmeaastases finantsraamistikus 
rahastataks programmi „Loov Euroopa“ kuni 1,642 miljardi euroga 2018. aasta püsivhindades 
(1,850 miljardi euroga jooksevhindades), mis jagunevad programmide vahel järgmiselt: 
kultuurile 541 miljonit eurot (609 miljonit eurot), meediale 959 miljonit eurot (1,081 miljardit 
eurot) ja sektoriülestele projektidele 142 miljonit eurot (142 miljonit eurot). Kõiki arve tuleb 
pidada kuni mitmeaastase finantsraamistiku menetluse lõpuleviimiseni esialgseks ja need on 
siin väljendatud püsivhindades, et võimaldada otsest võrdlust eelmise mitmeaastase 
finantsraamistiku perioodiga.

Praeguse mitmeaastase finantsraamistiku kehtivuse ajal on „Loova Euroopa“ programmide 
taotluste arv märkimisväärselt ületanud eraldatud eelarve raames rahastamise võimalusi. On 
väga tõenäoline, et olenemata mitmeaastase finantsraamistiku lõplikust lahendusest on see nii 
ka edaspidi ning projekte, mis vastavad kõigile rahastamiskriteeriumidele, ei rahastata lihtsalt 
eelarvelistel põhjustel. Nende projektide alternatiivse rahastamise toetamiseks on komisjon 
võtnud kasutusele Euroopa kvaliteedimärgise kontseptsiooni, mis on väga tervitatav. Selliste 
projektide analüüs, millele on antud Euroopa kvaliteedimärgis, võimaldab programmi „Loov 
Euroopa“ tulevastel hindamistel paremini hinnata programmide taotluste ülemärkimise 
kvalitatiivset taset ning tuleks seetõttu kaasata programmi eelarvearuannetesse.

Programmi „Loov Euroopa“ toetatakse ka muudest ELi rahastamisvahenditest 
(naabruspoliitika, arengukoostöö ja rahvusvaheline koostöö, ühinemiseelne abi). Praegusel 
programmil on Loova Euroopa teabepunktid ka 12 kolmandas riigis, kust samuti saadakse 
rahastust. Aruandlus muudest ELi rahastamisvahenditest antava toetuse ja kolmandate riikide 
rahalise osaluse kohta programmis „Loova Euroopa“ tuleks esitada eelarvepädevatele 
institutsioonidele.

Nii Euroopa Filmiakadeemia kui ka Euroopa Liidu Noorteorkester on kujundanud endale 
Euroopa kultuuri valdkonnas ainulaadse rolli, mistõttu on tervitatav nende institutsioonide 
otsest rahastamist käsitlev ettepanek.

MUUDATUSETTEPANEKUD

Eelarvekomisjon palub vastutaval kultuuri- ja hariduskomisjonil võtta arvesse järgmisi 
muudatusettepanekuid:

Muudatusettepanek 1

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 11 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11 a) Euroopa kultuurivaldkonna uue 
tegevuskavaga tuleks püüda alal hoida, 
avardada ja edasi kanda aktiivset ja 
mitmekesist kultuurielu, mis soosib 
kõikide osalemist.

Muudatusettepanek 2

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 12

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12) Elujõulise kultuuri- ja 
loomemajanduse, sealhulgas 
uudismeediasektori keskmes on 
kunstivabadus. Programmiga tuleks 
edendada audiovisuaal- ja kirjastussektori 
koostoimet ja koostööd, et soodustada 
pluralistliku meediaruumi arengut.

(12) Elujõulise kultuuri- ja 
loomemajanduse, sealhulgas 
uudismeediasektori keskmes on 
kunstivabadus. Programmiga tuleks 
edendada audiovisuaal- ja kirjastussektori 
koostoimet ja koostööd, et edendada, 
toetada ja aidata alal hoida 
mitmekesisemat meediaruumi.

Muudatusettepanek 3

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 13

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(13) Kooskõlas Euroopa Liidu 
toimimise lepingu (edaspidi „ELi 
toimimise leping“) artiklitega 8 ja 10 
peaksid programmi kõik meetmed toetama 
soolise aspekti ning 
diskrimineerimisvastaste eesmärkide 
integreerimist; samuti tuleks neis vajaduse 
korral määrata kindlaks asjakohased 
soolise tasakaalu kriteeriumid.

(13) Kooskõlas Euroopa Liidu 
toimimise lepingu (edaspidi „ELi 
toimimise leping“) artiklitega 8 ja 10 
peaksid programmi kõik meetmed toetama 
soolise aspekti ning 
diskrimineerimisvastaste eesmärkide 
integreerimist; samuti tuleks neis vajaduse 
korral määrata kindlaks asjakohased 
soolise tasakaalu kriteeriumid. 
Programmis osalemise ja programmist 
tulenevate projektidega tuleks püüda 
jõuda Euroopa ühiskonna kõigi osadeni 
ja kajastada selle mitmekesisust ning 
programmi tegevusi tuleks jälgida ja neist 
aru anda, et hinnata programmi 
tulemuslikkust sellest seisukohast ja 
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võimaldada poliitikakujundajatel teha 
tulevaste programmide kohta 
teadlikumaid otsuseid.

Muudatusettepanek 4

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 18

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(18) Kolmandad riigid, kes on Euroopa 
Majanduspiirkonna (EMP) liikmed, võivad 
liidu programmides osaleda koostöö 
raames, mis on kehtestatud EMP lepingu 
alusel, millega on ette nähtud programmide 
rakendamine selle lepingu kohase otsuse 
alusel. Kolmandad riigid võivad osaleda ka 
muude õiguslike vahendite alusel. 
Käesolevas määruses tuleks kehtestada 
erisätted, et anda vastutavale 
eelarvevahendite käsutajale, Euroopa 
Pettustevastase Ametile (OLAF) ja 
Euroopa Kontrollikojale õigused ja 
juurdepääs, mida neil on vaja oma volituste 
täieulatuslikuks kasutamiseks.

(18) Kolmandad riigid, kes on Euroopa 
Majanduspiirkonna (EMP) liikmed, võivad 
liidu programmides osaleda koostöö 
raames, mis on kehtestatud EMP lepingu 
alusel, millega on ette nähtud programmide 
rakendamine selle lepingu kohase otsuse 
alusel. Kolmandad riigid võivad osaleda ka 
muude õiguslike vahendite alusel. 
Käesolevas määruses tuleks kehtestada 
erisätted, et anda vastutavale 
eelarvevahendite käsutajale, Euroopa 
Pettustevastasele Ametile (OLAF) ja 
Euroopa Kontrollikojale õigused ja 
juurdepääs, mida neil on vaja oma volituste 
täieulatuslikuks kasutamiseks. Aruandlus 
kolmandate riikide rahalise osaluse kohta 
programmis „Loov Euroopa“ tuleks 
esitada eelarvepädevatele 
institutsioonidele kord aastas.

Muudatusettepanek 5

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 20

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(20) Selleks et võtta arvesse 
kliimamuutusega võitlemise olulisust 
kooskõlas liidu võetud kohustustega 
rakendada Pariisi kokkulepet ja ÜRO 
säästva arengu eesmärke, aitab käesolev 
programm kliimameetmeid liidu 
poliitikasse integreerida ja panustada 
üldeesmärgi saavutamisse, st sellesse, et 
liidu eelarvekulutustest eraldataks 25 % 

(20) Selleks et võtta arvesse 
kliimamuutusega võitlemise olulisust 
kooskõlas liidu võetud kohustustega 
rakendada Pariisi kokkulepet ja ÜRO 
säästva arengu eesmärke esimeste hulgas, 
aitab käesolev programm integreerida
kliimameetmeid ja saavutada üldeesmärki, 
milleks on suunata mitmeaastase 
finantsraamistiku 2021–2027 kestuse ajal 
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kliimaeesmärkide saavutamise 
toetamiseks. Asjakohased meetmed 
määratakse kindlaks programmi 
ettevalmistamise ja rakendamise käigus 
ning neid hinnatakse uuesti programmi 
hindamis- ja läbivaatamismenetluste 
käigus.

kliimaeesmärkide toetamisse 25 % ELi 
eelarve kulutustest, ja iga-aastast 30 % 
eesmärki võimalikult kiiresti, kuid 
hiljemalt 2027. aastaks, ning ühtlasi 
integreerida säästva arengu eesmärgid 
kõikidesse liidu poliitikavaldkondadesse. 
Asjakohased meetmed määratakse kindlaks 
programmi ettevalmistamise ja 
rakendamise käigus ning neid hinnatakse 
uuesti programmi hindamis- ja 
läbivaatamismenetluste käigus.

Muudatusettepanek 6

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Programmi rakendamise rahastamispakett 
aastatel 2021–2027 on jooksevhindades 1 
850 000 000 eurot.

Programmi rakendamise rahastamispakett 
aastatel 2021–2027 on 2018. aasta 
hindades 2 806 000 000 eurot 
(jooksevhindades 3 566 000 000 eurot).

Selgitus

Rahastamispaketi muudatusettepanekutes võetakse arvesse mitmeaastast finantsraamistikku.

Muudatusettepanek 7

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 1 – lõik 2 – taane 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– kuni 609 000 000 eurot artikli 3 
lõike 2 punktis a osutatud eesmärgi jaoks 
(KULTUURI tegevussuund);

– kuni 32,92 % lõike 1 esimeses 
lõigus osutatud summast artikli 3 lõike 2 
punktis a osutatud eesmärgi jaoks 
(KULTUURI tegevussuund);

Selgitus

Rahastamispaketi muudatusettepanekutes võetakse arvesse mitmeaastast finantsraamistikku.
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Muudatusettepanek 8

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 1 – lõik 2 – taane 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– kuni 1 081 000 000 eurot artikli 3 
lõike 2 punktis b osutatud eesmärgi jaoks 
(MEEDIA tegevussuund);

– kuni 58,43 % lõike 1 esimeses 
lõigus osutatud summast artikli 3 lõike 2 
punktis b osutatud eesmärgi jaoks 
(MEEDIA tegevussuund);

Selgitus

Rahastamispaketi muudatusettepanekutes võetakse arvesse mitmeaastast finantsraamistikku.

Muudatusettepanek 9

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 1 – lõik 2 – taane 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– kuni 160 000 000 eurot artikli 3 
lõike 2 punktis c osutatud tegevuste jaoks 
(SEKTORIÜLENE tegevussuund).

– kuni 8,65 % lõike 1 esimeses lõigus 
osutatud summast artikli 3 lõike 2 
punktis c osutatud tegevuste jaoks 
(SEKTORIÜLENE tegevussuund).

Selgitus

Rahastamispaketi muudatusettepanekutes võetakse arvesse mitmeaastast finantsraamistikku.

Muudatusettepanek 10

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Lisaks lõikes 1 osutatud 
rahastamispaketile ning selleks, et 
edendada programmi rahvusvahelist 
mõõdet, võib anda täiendavat rahalist 
toetust välistegevuse rahastamisvahenditest 
[naabruspoliitika, arengu ja rahvusvahelise 
koostöö rahastamisvahend, ühinemiseelse 

3. Lisaks lõikes 1 osutatud 
rahastamispaketile ning selleks, et 
edendada programmi rahvusvahelist 
mõõdet, võib anda täiendavat rahalist 
toetust välistegevuse rahastamisvahenditest 
[naabruspoliitika, arengu ja rahvusvahelise 
koostöö rahastamisvahend, ühinemiseelse 
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abi rahastamisvahend (IPA III)], et toetada 
meetmeid, mida rakendatakse ja hallatakse 
vastavalt käesolevale määrusele. Kõnealust 
toetust rahastatakse kooskõlas määrustega, 
millega need rahastamisvahendid on 
loodud.

abi rahastamisvahend (IPA III)], et toetada 
meetmeid, mida rakendatakse ja hallatakse 
vastavalt käesolevale määrusele. Kõnealust 
toetust rahastatakse kooskõlas määrustega, 
millega need rahastamisvahendid on 
loodud, ning neist antakse igal aastal aru 
eelarvepädevatele institutsioonidele koos 
aruandlusega kolmandate riikide rahalise 
osaluse kohta programmis.

Muudatusettepanek 11

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 18 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Kättesaadavad arvnäitajad 
kulukohustuste ja maksete 
assigneeringute summa kohta, mis oleks 
vajalik Euroopa kvaliteedimärgisega 
projektide rahastamiseks, esitatakse igal 
aastal mõlemale eelarvepädevale 
institutsioonile vähemalt 3 kuud enne 
seda, kui avaldatakse nende 
institutsioonide seisukohad järgneva aasta 
liidu eelarve kohta, vastavalt iga-aastase 
eelarvemenetluse jaoks kokkulepitud 
ajakavale.
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