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Komisjoni ettepanek Euroopa Parlamendi muudatusettepanekud

Muudatusettepaneku esitaja(d): Ruth Hieronymi

Muudatusettepanek 38
Põhjendus 6 a (uus)

(6 a) MEDIA programm peaks toetama 
autoreid (stsenariste ja režissööre )
loomeprotsessis ja ergutama neid 
arendama ning kasutama uusi tootmise 
viise, mis tugevdaks Euroopa 
audiovisuaalsektori uuendusmeelsust.

Or. fr

Justification
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Marianne Mikko

Muudatusettepanek 39
Põhjendus 6 a (uus)

(6 a) On olemas mitmeid digitaliseerimise 
platvorme ja seega peaks komisjon uurima, 
kas on vajadus luua Euroopa digiteerimise 
standardid ja esitama oma järeldused 
Euroopa Parlamendile, nõukogule ning 
majandus- ja sotsiaalkomiteele.

Or. en

Justification

Pluses and minuses of the possible pan-European harmonisation of digitisation platforms 
should be studied.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Claire Gibault

Muudatusettepanek 40
Põhjendus 10 a (uus)

(10 a) Liikmesriikide riiklikusse ja Euroopa 
pärandisse kuuluvate 
kinematograafiateoste süsteemse kogumise 
protsessi osana ning nõukogu soovituse 
kohaselt, mis käsitleb filmipärandit ja 
sellega seotud tööstustegevuse 
konkurentsivõimet, tuleks korraldada 
nende kohustuslik talletamine määratud 
riiklikes arhiivides ja Euroopa 
Audiovisuaalses Observatooriumis.

Or. fr

Justification



AM\577051ET.doc 3/17 PE 362.412v02-00

ET

Muudatusettepaneku esitaja(d): Helga Trüpel

Muudatusettepanek 41
Põhjendus 11 a (uus)

(11 a) On väga oluline toetada Euroopa 
kino siseriiklikul, piirkondlikul ja kohalikul 
tasandil, et ületada selle sektori 
struktuurilised raskused ning võimaldada 
Euroopa audiovisuaalsektoril vastata 
üleilmastumise väljakutsetel. Avaliku 
sektori toetuskavasid ei tohi kahjustada 
kohatute konkurentsiuuringute 
läbiviimisega ega rahvusvaheliste 
kaubandusläbirääkimiste raames neid 
puudutava liberaliseerimise 
võimaldamisega. 

Or. en

Justification

It is important to preserve State aid for cinema in Europe. The MEDIA programme is a good 
example of effective public support to the audiovisual sector. National and regional schemes 
should not be unduly questioned by EC or national antitrust authorities. The EU should avoid 
make any commitment to liberalisation of audiovisual services in the framework of GATS to 
preserve its freedom to implement active support policies in the audiovisual field.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Bernat Joan i Marí

Muudatusettepanek 42
Artikli 1 lõike 2 punkt a

(a) säilitada ja väärtustada kultuurilist 
mitmekesisust ja euroopa audiovisuaalset 
pärandit, garanteerida euroopa kodanike
juurdepääs mainitud väärtustele ning 
soodustada kultuuride vahelist dialoogi;

(a) säilitada ja suurendada Euroopa keelelist 
ja kultuurilist mitmekesisust ning 
kinematograafilist ja audiovisuaalset 
pärandit, tagada Euroopa kodanike 
juurdepääs pärandile ning soodustada 
kultuuridevahelist dialoogi;

Or. en
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Justification

It is important to also refer to linguistic diversity.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Helga Trüpel

Muudatusettepanek 43
Artikli 1 lõike 4 punkt d

(d) turu arengute numbriline 
kodifitseerimine. 

(d) digiteerimisega seotud turu arengute 
jälgimine ja nende toetamine, eelkõige 
digitaalsetel väljastusplatvormidel 
levitatavate Euroopa filmide jaoks 
atraktiivsete kataloogide loomise abil.

Or. en

Justification

Ensuring the emergence of successful services for digital distribution of European 
audiovisual works should be a key objective of the future MEDIA 2007 programme.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Claire Gibault

Muudatusettepanek 44
Artikli 5 lõike c punkt a (uus)

(c a) Tagada liikmesriikide säilitatud 
Euroopa kinematograafiateoste kataloogi 
koopia säilitamine Euroopa 
Audiovisuaalses Observatooriumis, et 
lihtsustada selle levitamist ja ringlust.

Or. fr

Justification

It is important that the European Audiovisual Observatory can develop a European catalogue 
of cinematographic works in order to inventory the works forming part of the audiovisual 
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heritage of the Member States.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Helga Trüpel

Muudatusettepanek 45
Artikli 5 lõige d

(d) Soodustada Euroopa audiovisuaalsete 
toodete digitaliseerimist. 

(d) Soodustada Euroopa audiovisuaalsete 
toodete levitamist digitaalsetel 
väljastusplatvormidel.

Or. en

Justification

Ensuring the emergence of successful services for digital distribution of European 
audiovisual works should be a key objective of the future MEDIA 2007 programme.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Marianne Mikko

Muudatusettepanek 46
Artikli 5 lõige e a (uus)

(e a) Soodustada subtiitrimist.

Or. en

Justification

Subtitling allows viewers to experience audiovisual works in a more authentic way and 
facilitates learning of languages. Subtitling benefits people with hearing disabilities, whose 
right are highlighted in the article II-86 of the Treaty Establishing Constitution of Europe.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Helga Trüpel

Muudatusettepanek 47
Artikli 6 lõige e a (uus)

(e a) Parandada Euroopa audiovisuaalsete 
toodete müügi edendamist ja turustamist 
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digitaalsete platvormidel.

Or. en

Justification

Ensuring the emergence of successful services for digital distribution of European 
audiovisual works should be a key objective of the future MEDIA 2007 programme.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Marianne Mikko

Muudatusettepanek 48
Artikli 7 lõige 1 a (uus)

1 a. Programmi raames võidakse toetada 
katseprojekte, mille eesmärgiks on tagada, 
et programm täidab Euroopa 
audiovisuaalsete toodete puhul puuetega 
inimeste jaoks juurdepääsutingimused.

Or. en

Justification

Rights of disabled people are highlighted in the article II-86 of the Treaty Establishing 
Constitution of Europe and it is logical to consider them in the framework of the Media 
programme.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Marianne Mikko

Muudatusettepanek 49
Artikli 8 lõige 4

4. Lisaks on programm avatud koostööks 
muude kolmandate riikidega, kes on 
sõlminud Euroopa Liiduga 
assotsiatsioonilepingu või koostöölepingu, 
milles sisalduvad klauslid audiovisuaalse 
valdkonna kohta ja lisakrediidi alusel ja 
eritingimustel, milles tuleb kokku leppida.
Lõikes 1 käsitletud Lääne-Balkani maad, kes 

4. Lisaks on programm avatud koostööks 
muude kolmandate riikidega, kes on 
sõlminud Euroopa Liiduga 
assotsiatsioonilepingu või koostöölepingu, 
milles sisalduvad klauslid audiovisuaalse 
valdkonna kohta ja lisakrediidi alusel ja 
eritingimustel, milles tuleb kokku leppida.
Lõikes 1 käsitletud Lääne-Balkani maad ja
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ei soovi programmis täies ulatuses osaleda, 
võivad teha programmiga koostööd 
käesolevas lõikes sätestatud tingimustel.

Euroopa naabruspoliitikasse kaasatud 
Euroopa riigid, kes ei soovi programmis 
täies ulatuses osaleda, võivad teha 
programmiga koostööd käesolevas lõikes 
sätestatud tingimustel.

Or. en

Justification

European countries covered by the European Neighbourhood Policy, especially Ukraine 
should not be excluded from the Media 2007 programme if additional finances become 
available. The European Parliament has committed itself to support Ukraine's "deep 
aspirations for European integration" in the resolution on results of Ukraine elections on 13 
January 2005. European countries covered by the European Neighbourhood policy can be 
treated equally with the Western Balkan countries as far as the Media programme is 
concerned.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Luis Francisco Herrero-Tejedor

Muudatusettepanek 50
Artikli 9 lõige 4

4. Programmi raames antud finantsabi ei tohi 
ületada 50% toetatava tegevuse lõplikust 
maksumusest. Siiski võivad lisas sõnaselgelt 
väljendatud juhtudel finantsabid ulatuda 
kuni 75%-ni toetatava tegevuse lõplikust 
maksumusest.

4. Programmi raames antud finantsabi ei tohi
ületada 50% toetatava tegevuse lõplikust 
maksumusest. Siiski võivad lisas sõnaselgelt 
väljendatud juhtudel finantsabid ulatuda 
kuni 75%-ni toetatava tegevuse lõplikust 
maksumusest. Kui mainitud finantsabi 
antakse programmi raames peab abi 
andmine olema pigem automaatne kui 
selektiivne, kuna seeläbi tagatakse abi 
andmise protseduuri läbipaistvus ning 
objektiivsus. 

Or. es

Justification

The most objective criterion for determining which works contribute most to the development 
of the European audiovisual sector is their commercial success, in other words their box-
office receipts. What is liked best is consumed most, and the fundamental aim of the industry 
is to encourage consumption. Automatic aid should be linked to audience size.
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Marianne Mikko

Muudatusettepanek 51
Artikli 13 lõige 1

1. Programm aitab kaasa Euroopa Ühenduse 
läbivate strateegiate tugevdamisele, 
eelkõige: 

1. Programm aitab edendada liidu 
eesmärke, nagu need on määratletud
Euroopa põhiseaduse lepingu artiklis I-3, 
samuti aitab kaasa Euroopa Ühenduse 
läbivate strateegiate tugevdamisele, 
eelkõige: 

Or. en

Justification

It is logical to have in mind all Union´s values as specified in the treaties, not only horizontal 
policies.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Giulietto Chiesa

Muudatusettepanek 52
Artikli 13 lõike 1 punkt a

(a) Edendades väljendusvabaduse 
põhiprintsiipi;

(a) Edendades väljendusvabaduse ja meedia 
pluralismi ning sõltumatuse põhiprintsiipe;

Or. it

Justification

Muudatusettepaneku esitaja(d): Bernat Joan i Marí

Muudatusettepanek 53
Artikli 13 lõike 1 punkt d

(d) Aidates kaasa võitlusele kõigi sool, 
rassil, rahvuspäritolul, religioonil või 

(d) Aidates kaasa võitlusele kõigi sool, 
rassil, rahvuspäritolul, keelel, religioonil või 
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veendumustel, puudel, vanusel või 
seksuaalsel suunitlusel põhinevate 
diskrimineerimise vormide vastu;

veendumustel, puudel, vanusel või 
seksuaalsel suunitlusel põhinevate 
diskrimineerimise vormide vastu;

Or. en

Justification

It is important to also refer to the possible discrimination on the ground of languages.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Manolis Mavrommatis

Muudatusettepanek 54
Lisa peatüki 1 punkt 1.1.2: Rakendatavad sammud, teine taane a (uus)

– Kehtestada ELi 25 liikmesriigi 
filmoteekide materjali pakkumise ja 
kättesaadavaks tegemise tasu ülemmäär, 
kui seda materjali kasutavad VKEd sarnase 
sisuga filmide või programmide tootmiseks 
või iseseisvad filmitootjad, kes on 
liikmesriigi kodanikud või on nende 
registrijärgne asukoht ühes ELi 
liikmesriigis. Kui materjali kasutatakse 
kaubanduslikel eesmärkidel ja kui 
materjali soovinud produtsendi eesmärgiks 
on sarnase toote loomine, on võimalik 
rahastamise osas läbirääkimisi pidada 
eeldusel, et järgitakse pluralismi ja 
teadmiste ning kultuuripärandi levitamise 
printsiipe.

Or. el

Justification

A maximum charge would mean an end to the arbitrary evaluation of the material provided.
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Gyula Hegyi

Muudatusettepanek 55
Lisa peatüki 1 punkt 1.2.3: Rakendatavad sammud, esimene taane

– Koolitusprogrammiga seotud 
välisõppestipendiumid.

– Koolitus- ja arenguprojektidega seotud 
Pier Paolo Pasolini välisõppestipendiumite
loomine.

Or. en

Justification

Pier Paolo Pasolini still inspires the young generations of cinema specialists of new and old 
member states. One of the scholarships named after him would be the Prize given to Young 
Talents at the Festival de Cannes during the Day of Europe, which would therefore become 
the PPPasolini Prize - Young Talents. This would help improving the visibility of such 
scholarships and of the Programme MEDIA itself. Moreover it is important to stress the link 
between the coordination of training schemes and the development of cinematographic 
projects as accordingly to art. 4.2 of the Decision.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Ruth Hieronymi

Muudatusettepanek 56
Lisa peatüki 1 punkt 2.2: Rakendatavad sammud, teine taane a (uus)

– Ergutada finantsvahendajaid toetama ja 
osalema selliste audiovisuaalsete toodete 
tootmises, millel on potentsiaali levida 
rahvusvaheliselt.

Or. en

Justification

In order to increase opportunities for access to capital, it is important not only to ensure 
direct access by SME's (AM 30), but also to make use of recognised financial intermediaries 
that are specialised in the audiovisual sector and that are ready to support the development 
and co-production of audiovisual works with potential for international distribution.
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Bernat Joan i Marí

Muudatusettepanek 57
Lisa peatüki 1 punkt 3: Rakendatavad sammud, esimene taane

– Toetada levitamisel ning eetrisse andmisel 
kõigi vahenditega Euroopa 
audiovisuaalteoste produtsentide, levitajate 
ning eetrisseandjate poolset dubleerimist ja 
subtiitritega varustamist. 

– Toetada levitamisel ning eetrisse andmisel 
kõigi vahenditega Euroopa 
audiovisuaalteoste produtsentide, levitajate 
ning eetrisseandjate poolset dubleerimist ja 
subtiitritega varustamist, pöörates erilist 
tähelepanu subtiitritega varustamisele ja 
dubleerimisele vähemkasutatavate keelte 
puhul. 

Or. en

Justification

It is important to promote the dubbing and subtitling in regional land lesser-used languages 
too.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Manolis Mavrommatis

Muudatusettepanek 58
Lisa peatüki 1 punkt 3: Rakendatavad sammud, esimene taane a (uus)

– Varustada subtiitritega sellised filmid ja 
teleprogrammid, mis on loodud rahva 
teavitamise, meelelahutamise või harimise 
eesmärgil, arvestades eriti inimestega, 
kellel on erivajadused või 
kuulmisprobleemid. 

Or. el

Justification

This will help combat all forms of discrimination on grounds of health problems and 
disabilities, in accordance with Article 13(d) of the proposal.
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Anolis Mavrommatis

Muudatusettepanek 59
Lisa peatüki 1 punkt 3: Rakendatavad sammud, esimene taane b (uus)

– Ergutada subtitreermist kinofilmide 
puhul, kui neid näidatakse riikides, mille 
keel on erinev filmi tootjariigi keelest.

Or. el

Justification

This will ensure the qualitatively authentic standard of the actors.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Manolis Mavrommatis

Muudatusettepanek 60
Lisa peatüki 1 punkt 3: Rakendatavad sammud, esimene taane c (uus)

– Ergutada ja toetada viipekeele kasutamist 
riiklike ja eratelekanalite peamistes 
uudistesaadetes, eelkõige tipptunnil 
edastatavate saadete puhul.

Or. el

Justification

This will safeguard the right of people with special needs and, particularly those with hearing 
problems, to receive information.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Bernat Joan i Marí

Muudatusettepanek 61
Lisa peatüki 1 punkt 3.2: Rakendatavad sammud, teine taane

– Toetada eraldi filme, mis esindavad 
Euroopa kultuurilise mitmekesisuse 
väärtustamise vastu, eriti mitteomariiklike 
Euroopa teoste kataloogi väljaandmise kujul 

– Anda erilist toetust filmidele, mis on 
huvipakkuvad Euroopa keelelise ja
kultuurilise mitmekesisuse seisukohast, eriti 
mitteomariiklike Euroopa teoste kataloogi 
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teatud perioodi tagant. väljaandmise kujul teatud perioodi tagant.

Or. en

Justification

It is important to also refer to linguistic diversity.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Bernat Joan i Marí

Muudatusettepanek 62
Lisa peatüki 1 punkt 3.3: Rakendusmeede, teine taane

– Anda erilist toetust filmidele, mis on 
huvipakkuvad Euroopa pärandi ja
kultuurilise mitmekesisuse väärtustamise
poolest.

– Anda erilist toetust filmidele, mis on 
huvipakkuvad Euroopa keelelise ja
kultuurilise mitmekesisuse ning 
audiovisuaalse pärandi edendamise poolest.

Or. en

Justification

It is important to also refer to linguistic diversity.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Bernat Joan i Marí

Muudatusettepanek 63
Lisa peatüki 1 punkt 3.4: Rakenduseesmärk nr 1, neljas taane

– Toetada Euroopa teoste mitmekeelsust 
(dubleerimine, subtitreerimine ja 
mitmekeelne tootmine). 

– Toetada Euroopa teoste mitmekeelsust 
(dubleerimine, subtiitrimine ja mitmekeelne 
tootmine), pöörates erilist tähelepanu 
Euroopa vähemkasutatavatele keeltele.

Or. en

Justification

.It is important to promote lesser used languages in the framework of the multilingualism of 
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European work.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Bernat Joan i Marí

Muudatusettepanek 64
Lisa peatüki 1 punkt 4.2: Rakenduseesmärgid ja rakendusmeetmed, teine taane

– Panna eelisseisu ja toetada festivale, mis 
aitavad kaasa liikmesriikide teoste või nõrga 
audiovisuaalse võimekusega piirkondade ja 
noorte Euroopa loojate edendamisele ja 
soodustavad kultuuri mitmekesisust ja 
kultuuridevahelist dialoogi; 

– Panna eelisseisu ja toetada festivale, mis 
aitavad kaasa liikmesriikide teoste või nõrga 
audiovisuaalse võimekusega piirkondade ja 
noorte Euroopa loojate edendamisele ja 
soodustavad keelelist ning kultuuri 
mitmekesisust ja kultuuridevahelist dialoogi; 

Or. en

Justification

.It is important to also refer to linguistic diversity.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Marianne Mikko

Muudatusettepanek 65
Lisa peatüki 1 punkt 4.2: Rakenduseesmärgid ja rakendusmeetmed, viies taane a (uus)

– Parandada puuetega inimeste 
juurdepääsu.

Or. en

Justification

Rights of disabled people are highlighted in the article II-86 of the Treaty Establishing 
Constitution of Europe and it is logical to consider them in the framework of the Media 
programme.
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Muudatusettepaneku esitaja(d):Manolis Mavrommatis

Muudatusettepanek 66
Lisa peatüki 1 punkt 4.3: Rakendusmeetmed, viies taane a (uus)

– Toetada Euroopa ühtse filmikataloogi 
loomist ELi kõigi 25 liikmesriigi riiklikes 
filmoteekides leiduvatest filmidest.

Or. el

Justification

The existence of a single European catalogue would be instrumental in promoting freedom of 
expression and multilingualism. At the same time, this would also make it easier for interested 
parties to access specific documents of historical importance.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Luis Francisco Herrero-Tejedor

Muudatusettepanek 67
Lisa peatüki 1 punkt 4.4: Rakenduseesmärgid ja rakendusmeetmed, esimene taane a (uus)

– Soodustada müügi edendamise ja 
reklaamikampaaniad, et neid saaks 
korraldada seoses Euroopa 
audiovisuaalsete toodete turustamisega, ja 
ergutada Euroopa audiovisuaalteoste 
produtsente sellist tegevust rahastama.

Or. es

Justification

When we talk about the European audiovisual sector and the need to make the audiovisual 
industry more competitive in relation to its main rival, the United States, we invariably 
bemoan the message of the statistics without stopping to consider the real reason for the 
success of the world’s leading audiovisual market. In the area of promotion, the investment 
efforts of European studios have proved palpably insufficient.
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Bernat Joan i Marí

Muudatusettepanek 68
Lisa peatüki 2 punkti 1.1 punkt a

(a) koolitustegevuste korraldamiseks maades 
või regioonides, kus on audiovisuaalala 
toodete tootmine nõrk ja/või geograafiliselt 
ning keeleliselt piiratud alal;

(a) koolitustegevuste korraldamiseks maades 
või regioonides, kus on audiovisuaalala 
toodete tootmine nõrk ja/või geograafiliselt 
ning keeleliselt piiratud alal ja/või Euroopa 
regionaal- või vähemuskeeltega 
piirkondades. 

Or. en

Justification

Areas with regional and lesser -used languages should also be included.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Luis Francisco Herrero-Tejedor

Muudatusettepanek 69
Lisa peatüki 2 punkti 3 pealkiri

3. INFORMATSIOON EUROOPA
AUDIOVISUAALSE TURU JA EUROOPA
AUDIOVISUAALSE
OBSERVATOOIRUMI TÖÖST OSAVÕTU
KOHTA

3. INFORMATSIOON EUROOPA
AUDIOVISUAALSE TURU KOHTA JA
KOOSTÖÖ EUROOPA
AUDIOVISUAALSE
OBSERVATOORIUMI NING
KINEMATOGRAAFIATEOSTE ÜHIST
LOOMIST TOETAVA EURIMAGESE
TOETUSFONDIGA

Or. es

Justification

If the European Union and the Council of Europe were to conclude a collaboration 
agreement as regards the audiovisual sector, the vast experience built up in Euroimages 
could be pooled, and relations improved between large and small producing countries, thus 
enabling films from the latter to be readily distributed.
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Luis Francisco Herrero-Tejedor

Muudatusettepanek 70
Lisa peatüki 2 punkt 3 

Programm kindlustab seadusliku aluse 
vajalikeks kulutusteks järgides Euroopa 
Liidu mehhanisme audiovisuaalse poliitika 
vallas. 

Programm kindlustab seadusliku aluse 
vajalikeks kulutusteks järgides Euroopa 
Liidu mehhanisme audiovisuaalse poliitika 
vallas. 

Programm näeb ette Euroopa Liidu 
osalemise jätkamist Euroopa Audiovisuaalse 
Observatooriumi töös. See osalemine 
lihtsustab audiovisuaalsete toodete sektori 
ettevõtjate juurdepääsu informatsioonile ja 
tema levitamisele. Samuti soodustab 
osalemine observatooriumi töös 
tootmisprotsessi suuremat läbipaistvust.

Programm näeb ette Euroopa Liidu 
osalemise jätkamist Euroopa Audiovisuaalse 
Observatooriumi töös. See osalemine 
lihtsustab audiovisuaalsete toodete sektori 
ettevõtjate juurdepääsu informatsioonile ja 
tema levitamisele. Samuti soodustab 
osalemine observatooriumi töös 
tootmisprotsessi suuremat läbipaistvust. 
Samuti võiks programm võimaldada 
Euroopa Liidul osaleda 
kinematograafiateoste ühist loomist toetava 
Euroopa Nõukogu Eurimagese toetusfondi 
tegevuses, et edendada Euroopa 
audiovisuaalsektori konkurentsivõimet 
rahvusvahelisel turul.

Or. es

Justification

If the European Union and the Council of Europe were to conclude a collaboration 
agreement as regards the audiovisual sector, the vast experience built up in Euroimages 
could be pooled, and relations improved between large and small producing countries, thus 
enabling films from the latter to be readily distributed.


