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LÜHISELGITUS

Taust

Komisjon otsustas oma ülevaates järgmise mitmeaastase finantsraamistiku kohta aastateks 
2014–2020, et kultuuri- ja loomesektoritele antav toetus peaks jääma järgmise finantspaketi 
oluliseks osaks, ning pakkus välja ühtse raamprogrammi „Loov Euroopa”, millega 
koondatakse praegused programmid „Kultuur”, „MEDIA” ja „MEDIA Mundus” ning mis 
sisaldab uut rahastamisvahendit, et parandada kultuuri- ja loomemajanduses väikese ja 
keskmise suurusega ettevõtjate (VKEde) ning organisatsioonide juurdepääsu rahastamisele.
Need sektorid on Euroopa Parlamendi 12. mai 2011. aasta resolutsiooni (2010/2156) kohaselt 
Euroopa 2020. aasta strateegia ja järgmise mitmeaastase finantsraamistiku nurgakivid.

Kultuuri- ja loomesektorid hõlmavad eeskätt (aga mitte ainult) arhitektuuri ja disaini, kunsti ja 
käsitööd, audiovisuaalseid tooteid ja multimeediat, raamatuid ja ajakirjandust, 
kultuuripärandit ja arhiive, raamatukogusid, muusikat, näitekunsti, videomänge ja kujutavat 
kunsti. Need sektorid annavad olulise panuse Euroopa tööhõivesse ning majanduskasvu, 
moodustades 4,5% Euroopa kogu SKPst 2008. aastal ning ligi 3,8% tööjõust (8,5 miljonit 
töökohta). Lisaks otsesele panusele SKPsse mõjutab kultuuri- ja loomemajandus ka muid 
majandussektoreid, näiteks turismi ning info- ja kommunikatsioonitehnoloogia sisu. Laiemas 
mõttes etendab loovus olulist rolli tänapäeva hariduses ning aitab saavutada Euroopa 2020. 
aasta strateegia eesmärke. Loovus edendab nii innovatsiooni ja ettevõtlust kui ka arukat ja 
säästvat majanduskasvu ning soodustab sotsiaalset kaasatust.

Eelarve

Loova Euroopa raamistiku kavandatav eelarve järgmises mitmeaastases finantsraamistikus on 
1,8 miljardit eurot, võrreldes praeguse mitmeaastase finantsraamistiku 1,17 miljardi euroga 
kolme programmi jaoks – „Kultuur” (400 miljonit), „Meedia” (755 miljonit) ja „Media 
Mundus” (15 miljonit) –, mis liidetakse ühe rubriigi alla. Uus programm koosneb eeldatavasti 
kolmest tegevussuunast ja jaguneb järgmiselt: sektoriülene tegevussuund 15%, kultuuri 
tegevussuund 30% ja MEDIA tegevussuund 55%. Arvamuse koostaja kiidab heaks kultuuri-
ja haridussektori eelarvevahendite suurendamise liidu tasandil. Samal ajal rõhutab arvamuse 
koostaja, et vahendite kavandatud protsentuaalne jaotus tuleks lisada õigusakti, mitte üksnes 
sellele lisatud finantsselgitusse. Samuti peaks õigusakt sisaldama uue kultuuri- ja 
loomesektorite rahastamisvahendi loomise ja rakendamise üksikasjalikku kirjeldust. Lisaks 
sellele juhib arvamuse koostaja tähelepanu asjaolule, et seadusandlikus ettepanekus esitatud 
rahastamispakett on vaid seadusandjale esitatud soovitus ning seda ei saa kindlaks määrata 
enne, kui jõutakse kokkuleppele määruses, millega kehtestatakse mitmeaastane 
finantsraamistik aastateks 2014–2020.

Eesmärgid

Programmi üldeesmärgid on i) kaitsta ja edendada Euroopa kultuurilist ja keelelist 
mitmekesisust ning ii) tugevdada sektori konkurentsivõimet, aidates seeläbi kaasa ELi 
2020. aasta strateegia ja selle juhtalgatuste teostamisele. Erieesmärgid on järgmised:

 toetada Euroopa kultuuri- ja loomesektorite suutlikkust toimida riikidevaheliselt, 
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sealhulgas tugevdades tegutsejate suhteid ja võrgustikke;
 soodustada kultuuri- ja loovteoste riikidevahelist levitamist ja tegutsejate 

riikidevahelist liikuvust ning jõuda uue publikuni Euroopas ja mujal;
 tugevdada kultuuri- ja loomesektorite finantssuutlikkust;
 toetada riikidevahelist poliitikakoostööd, et soodustada poliitika kujundamist, 

innovatsiooni, publiku kasvatamist ning uusi ärimudeleid.

Arvamuse koostaja on seisukohal, et kultuuri- ja loomesektorite rahvusvahelist mõõdet ei ole 
piisavalt rõhutatud ning seetõttu on komisjoni ettepanekus kaduma läinud oluline osa 
programmist „Media Mundus”. Arvamuse koostaja soovib õigusakti ettepanekus taastada 
ülemaailmse koostöö tähtsamad elemendid.
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MUUDATUSETTEPANEKUD

Eelarvekomisjon palub vastutaval kultuuri- ja hariduskomisjonil lisada oma raportisse 
järgmised muudatusettepanekud:

Muudatusettepanek 1

Seadusandliku resolutsiooni projekt
Lõige 1 a (uus)

Seadusandliku resolutsiooni projekt Muudatusettepanek

1a. juhib tähelepanu asjaolule, et 
seadusandlikus ettepanekus esitatud 
rahastamispakett on vaid seadusandjale 
suunatud soovitus ning seda ei saa 
kindlaks määrata enne, kui jõutakse 
kokkuleppele ettepaneku osas võtta vastu 
määrus, millega kehtestatakse 
mitmeaastane finantsraamistik aastateks 
2014–2020;

Selgitus

Temaatiliste õiguslike aluste arve ei saa pidada lõplikuks, kui läbirääkimised mitmeaastase 
finantsraamistiku üle alles käivad, lähtudes põhimõttest „miski pole otsustatud, kuni kõik on 
otsustatud”.

Muudatusettepanek 2

Seadusandliku resolutsiooni projekt
Lõige 1 b (uus)

Seadusandliku resolutsiooni projekt Muudatusettepanek

1b. tuletab meelde oma 8. juuni 2011. 
aasta resolutsiooni tulevikku 
investeerimise ning uue mitmeaastase 
finantsraamistiku kohta 
konkurentsivõimelise, jätkusuutliku ja 
kaasava Euroopa nimel¹; kordab, et 
järgmises mitmeaastases 
finantsraamistikus on vaja piisavaid 
lisavahendeid, et liit saaks ellu viia oma 
praeguseid poliitilisi prioriteete ning 
Lissaboni lepinguga saadud uusi 
ülesandeid, samuti reageerida 
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ootamatutele sündmustele; palub 
nõukogul, juhul kui ta ei jaga seda 
seisukohta, selgelt välja tuua, millistest 
poliitilistest prioriteetidest või projektidest 
võiks nende tõendatud Euroopa 
lisandväärtusest hoolimata üldse loobuda; 
juhib tähelepanu sellele, et isegi kui 
järgmise mitmeaastase finantsraamistiku 
vahendeid suurendatakse vähemalt 5% 
võrreldes 2013. aasta tasemega, on 
võimalik liidu kokkulepitud eesmärkide ja 
kohustuste täitmisse ning liidu 
solidaarsuse põhimõtte järgimisse anda 
vaid piiratud panus;
______________
1Vastuvõetud tekstid, P7_TA(2011)0266.

Selgitus

Kui nõukogu soovib mitmeaastase finantsraamistiku summasid vähendada, nõuab Euroopa 
Parlament, et nõukogu tooks välja nn negatiivsed prioriteedid, hoolimata nende tõendatud 
lisandväärtusest ning uutest ülesannetest, mida liit peab pärast Lissaboni lepingu jõustumist 
täitma.

Muudatusettepanek 3

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1) Aluslepingu eesmärk on luua Euroopa 
rahvaste üha tihedam liit ning liidule 
antakse muu hulgas ülesanne soodustada 
liikmesriikide kultuuri õitsengut, austades 
nende rahvuslikku ja regionaalset 
mitmekesisust ning tagades samal ajal liidu 
tööstuse konkurentsivõimelisuseks 
vajalikud tingimused. Sellega seoses toetab 
ja täiendab liit vajaduse korral 
liikmesriikide meetmeid, et austada 
kultuurilist ja keelelist mitmekesisust, 
tugevdada Euroopa kultuuri- ja 
loomesektorite konkurentsivõimet ning 
soodustada kohanemist tööstuse 
muudatustega, eeskätt kutsehariduse 

(1) Aluslepingu eesmärk on luua Euroopa 
rahvaste üha tihedam liit ning liidule 
antakse muu hulgas ülesanne soodustada 
liikmesriikide kultuuri õitsengut, austades 
nende rahvuslikku ja regionaalset 
mitmekesisust ning tagades samal ajal liidu 
tööstuse konkurentsivõimelisuseks 
vajalikud tingimused. Sellega seoses toetab 
ja täiendab liit vajaduse korral 
liikmesriikide meetmeid, et edendada
kultuurilist ja keelelist mitmekesisust, 
tugevdada Euroopa kultuuri- ja 
loomesektorite konkurentsivõimet ning 
soodustada kohanemist tööstuse 
muudatustega, eeskätt kutsehariduse 
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kaudu. kaudu.

Muudatusettepanek 4

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7) Euroopa Komisjoni teatises aruka, 
jätkusuutliku ja kaasava majanduskasvu 
strateegia (Euroopa 2020. aasta strateegia) 
kohta määratletakse strateegia, mille 
eesmärk on muuta ELi majandus arukaks, 
jätkusuutlikuks ja kaasavaks majanduseks, 
millega saavutatakse tööhõive, tootluse 
ning sotsiaalse ühtekuuluvuse kõrge tase. 
Strateegias märkis komisjon, et liidul on 
vaja tagada innovatsioonile ja loovusele 
soodsamad raamtingimused, muu hulgas 
teadmuspõhiste ettevõtete kasvustiimulite 
ning kultuuri- ja loovsektorite 
rahastamisvahendite parema 
juurdepääsetavuse kaudu.

(7) Euroopa Komisjoni teatises aruka, 
jätkusuutliku ja kaasava majanduskasvu 
strateegia (Euroopa 2020. aasta strateegia) 
kohta määratletakse strateegia, mille 
eesmärk on muuta ELi majandus arukaks, 
jätkusuutlikuks ja kaasavaks majanduseks, 
millega saavutatakse tööhõive, tootluse 
ning sotsiaalse ühtekuuluvuse kõrge tase. 
Strateegias märkis komisjon, et liidul on 
vaja tagada innovatsioonile ja loovusele 
soodsamad raamtingimused, muu hulgas 
teadmuspõhiste ettevõtete kasvustiimulite 
ning kultuuri- ja loovsektorite 
rahastamisvahendite parema 
juurdepääsetavuse kaudu. Kuid 
kultuuritöötajate võimalust kõikjal 
Euroopas tegutseda on tõsiselt pärssinud 
riiklikest allikatest pärineva rahastamise 
vähendamine. Seetõttu ei saa saavutada 
töökohtade ja loomesektori eesmärke, kui 
ei suurendata märkimisväärselt vahendeid 
loovisikute liikuvuse ja suhtluse 
edendamiseks Euroopas ja väljaspool.

Selgitus

Finantskriis on toonud kaasa loome- ja kultuurisektorite vahendite vähendamise riiklikul 
tasandil. Euroopa vahendid võivad seda vähendamist osaliselt tasakaalustada.

Muudatusettepanek 5

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 11
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11) Üleminek digitehnoloogiale avaldab 
tohutut mõju kultuuri- ja loovkaupade ja -
teenuste valmistamisele, levitamisele, 
juurdepääsetavusele, tarbimisele ja rahaks 
vahetamisele. Sellised muutused pakuvad 
Euroopa kultuuri- ja loomesektoritele 
suurepäraseid võimalusi. Madalamad 
levituskulud, uued levituskanalid ja uued 
võimalused nišitoodetele võivad 
soodustada juurdepääsu ning suurendada 
levikut kogu maailmas. Võimalustest 
kinnihaaramiseks ning kohanemiseks 
digitehnoloogiale ülemineku ja 
üleilmastumisega on kultuuri- ja 
loomesektoritel vaja arendada uusi oskusi, 
ühtlasi peab paranema nende juurdepääs 
rahastamisvahenditele, et uuendada 
seadmeid, arendada uusi tootmis- ja 
levitusmeetodeid ning kohandada 
ärimudeleid.

(11) Üleminek digitehnoloogiale avaldab 
tohutut mõju kultuuri- ja loovkaupade ja -
teenuste valmistamisele, levitamisele, 
juurdepääsetavusele, tarbimisele ja rahaks 
vahetamisele. Sellised muutused pakuvad 
Euroopa kultuuri- ja loomesektoritele 
suurepäraseid võimalusi. Madalamad 
levituskulud, uued levituskanalid ja uued 
võimalused nišitoodetele võivad 
soodustada juurdepääsu ning suurendada 
levikut kogu maailmas. Nende võimaluste 
täielikuks ärakasutamiseks ning 
kohanemiseks digitehnoloogiale ülemineku 
ja üleilmastumisega on kultuuri- ja 
loomesektoritel vaja arendada uusi oskusi, 
ühtlasi peab paranema nende juurdepääs 
rahastamisvahenditele, et uuendada 
seadmeid, arendada uusi tootmis- ja 
levitusmeetodeid ning kohandada 
ärimudeleid.

Muudatusettepanek 6

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 13

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(13) Üks kultuuri- ja loomesektorite 
suuremaid probleeme, eriti väikeettevõtjail, 
sealhulgas VKEdel ja mikroettevõtteil, on 
raskused leida vahendeid oma tegevuse 
rahastamiseks, kasvamiseks, 
konkurentsivõime säilitamiseks või 
tegevuse laiendamiseks teistesse 
riikidesse. Ehkki tegemist see probleem on 
VKEde puhul üldiselt väga levinud, on 
olukord kultuuri- ja loomesektorites 
märkimisväärselt keerukam, kuna paljud 
varad ei ole materiaalsed, tegevus põhineb 
ainulaadsetel prototüüpidel ning 
valdkonnas tegutsejate 
investeerimisvalmidus ja finantsasutuste 

(13) Üks kultuuri- ja loomesektorite 
suuremaid probleeme, eriti väikeettevõtjail, 
sealhulgas VKEdel ja mikroettevõtteil, on 
raskused leida vahendeid oma tegevuse 
rahastamiseks, et säilitada 
konkurentsivõimet ja kasvu või laiendada 
tegevust teistesse riikidesse. Ehkki see 
probleem on VKEde puhul üldiselt väga 
levinud, on olukord kultuuri- ja 
loomesektorites märkimisväärselt 
keerukam, kuna paljud varad ei ole 
materiaalsed, tegevus põhineb 
ainulaadsetel prototüüpidel ning 
valdkonnas tegutsejate 
investeerimisvalmidus ja finantsasutuste 
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investorivalmidus ei ole piisavad. investorivalmidus ei ole piisavad.

Muudatusettepanek 7

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 19 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(19a) Liit võtab koos liikmesriikidega 
vajalikud meetmed, et tagada kultuuri- ja 
loomesektorites sobiv koostöö kolmandate 
riikidega (endine programm „Media 
Mundus”), mitmepoolsete ja piirkondlike 
organisatsioonide ja üksustega, kaasa 
arvatud (kuid mitte ainult) Euroopa 
finantseerimisasutuste, rahvusvaheliste 
finantseerimisasutuste, Ühinenud 
Rahvaste Organisatsiooni asutuste, 
fondide ja programmide, erasektori 
sihtasutuste ning liiduväliste 
rahastajatega.

Selgitus
Kuna järgmises mitmeaastases finantsraamistikus on programm „Media Mundus” 
integreeritud ühtsesse raamistikku, ei tohiks selle prioriteedid – rahvusvaheline koostöö ja 
Euroopa kultuuritoodete tutvustamine kolmandates riikides – kaduma minna.

Muudatusettepanek 8

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 21

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(21) Käesolev määrusega kehtestatakse 
kogu programmi kehtivuse ajaks 
finantspakett, mis on eelarvepädevatele 
institutsioonidele iga-aastase 
eelarvemenetluse käigus põhijuhiseks
Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni 
XX. [kuu] 201Z. aasta eelarve koostööd ja 
usaldusväärset finantsjuhtimist käsitleva 
institutsioonidevahelise kokkuleppe punkti 
[17] tähenduses.

(21) Käesolev määrusega kehtestatakse 
kogu programmi kehtivuse ajaks 
soovituslik finantspakett, mis on 
eelarvepädevatele institutsioonidele iga-
aastase eelarvemenetluse käigus 
finantsjuhiseks Euroopa Parlamendi, 
nõukogu ja komisjoni XX. [kuu] 201Z. 
aasta eelarve koostööd ja usaldusväärset 
finantsjuhtimist käsitleva 
institutsioonidevahelise kokkuleppe punkti 
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[17] tähenduses.

Selgitus

Muudatusettepanek viib põhjenduse vastavusse artikli 19 lõikega 1.

Muudatusettepanek 9

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 23

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(23) Programmi rakendamise puhul tuleks 
arvestada kultuuri- ja loomesektorite 
spetsiifilist iseloomu ning iseäranis 
hoolikalt tuleks tagada haldus- ja 
finantskorra lihtsustamine.

(23) Programmi rakendamise puhul tuleks 
arvestada kultuuri- ja loomesektorite 
spetsiifilist iseloomu. Eelkõige peaks 
programm olema ligipääsetav väikestele 
ja keskmise suurusega üksustele, mitte 
ainult suurettevõtetele. Programmist 
tuleks lisaks mitmeaastastele projektidele 
toetada ka lühikese ja keskmise 
perspektiivi ettevõtmisi. Iseäranis hoolikalt 
tuleks tagada haldus- ja finantskorra 
lihtsustamine.

Selgitus

Kultuuri- ja loomesektorite iseloomu tõttu ei tohiks väikeseid ja keskmise suurusega projekte 
ja ettevõtteid programmi kohaldamisalast välja jätta, sest ka nemad annavad panuse 
loovusesse ja mitmekesisusse, mis on Euroopa kultuuri õitsenguks hädavajalikud.

Muudatusettepanek 10

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 29

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(29) Ette tuleks näha meetmed, millega 
reguleeritakse üleminekut programmidelt 
„Kultuur 2007”, „MEDIA 2007” ja 
„MEDIA Mundus” käesoleva määrusega 
kehtestatud programmile.

(29) Ette tuleks näha meetmed, millega 
reguleeritakse üleminekut programmidelt 
„Kultuur 2007”, „MEDIA 2007” ja 
„MEDIA Mundus” käesoleva määrusega 
kehtestatud programmile. Kuid 
üleminekuetapis ja ka uue programmi 
rakendamisel ei tohiks hägustuda nende 
eraldi programmide („Kultuur”, „Media” 
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ja „Media Mundus”) fookus ja eesmärgid.

Selgitus

Kuna järgmises mitmeaastases finantsraamistikus on programm „Media Mundus” 
integreeritud ühtsesse raamistikku, ei tohiks selle prioriteedid – rahvusvaheline koostöö ja 
Euroopa kultuuritoodete tutvustamine kolmandates riikides – kaduma minna.

Muudatusettepanek 11

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kultuuri- ja loomesektorite 
rahastamisvahend

(Ei puuduta eestikeelset versiooni.)

Selgitus

(Ei puuduta eestikeelset versiooni.)

Muudatusettepanek 12

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Prioriteedid viiakse ellu vastavalt I 
lisale.

2. Rahastamisvahend on võlainstrument, 
mis pakub tagatisi, tehnilisi teadmisi, 
võimalust riske hinnata ja katta ning 
potentsiaalselt kapitalitoetust kultuuri- ja 
loomesektorite projektidele 
finantsvahendajate võimendusvõimaluste 
kaudu.

Selgitus

Rahastamisvahendit tuleks põhjalikult kirjeldada mitte ainult lisas või finantsselgituses, vaid 
peamiselt õigusaktis.
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Muudatusettepanek 13

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2a. Toetuse saamiseks valitud 
finantsvahendajad järgivad parimaid 
turutavasid, võttes arvesse 
loomeprojektide riskide hindamise 
keerukust, kusjuures valik põhineb 
kultuuri- ja loomesektoris tegutsejate 
käsutusse antud laenuvahendite mahul, 
nende võimalusel saada rahastamist, 
riskide võtmisel ning finantsvahendajate 
võimalusel saada kultuuri- ja 
loomesektoris tegutsejate toetamiseks 
lisavahendeid.

Selgitus

Rahastamisvahendit tuleks põhjalikult kirjeldada mitte ainult lisas või finantsselgituses, vaid 
peamiselt õigusaktis.

Muudatusettepanek 14

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 2 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2b. Üksikud tagatised võivad kehtida kuni 
kümme aastat. Määruse XX/2012 
[Euroopa Liidu üldeelarve suhtes 
kohaldatavate finantseeskirjade kohta] 
artikli XX.X kohaselt eraldatakse tagatiste 
toodetud tulu ja tagasimaksed uuesti 
rahastamisvahendile. Eelmise 
mitmeaastase finantsraamistiku raames 
loodud rahastamisvahendite puhul 
assigneeritakse eelmisel perioodil 
alustatud toimingute toodetud tulu ja 
tagasimaksed jooksva perioodi 
rahastamisvahendile.
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Selgitus

Rahastamisvahendit tuleks põhjalikult kirjeldada mitte ainult lisas või finantsselgituses, vaid 
peamiselt õigusaktis.

Muudatusettepanek 15

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – punkt 2 c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2c. Suutlikkuse suurendamine 
rahastamisvahendi raames on sisuliselt 
ekspertteenuste osutamine 
finantsvahendajatele, kes allkirjastavad 
kultuuri- ja loomesektorite 
rahastamisvahendi raames lepingu, mille 
eesmärk on pakkuda igale 
finantsvahendajale täiendavat oskusteavet 
ja suutlikkust hinnata kultuuri- ja 
loomesektorite rahastamisega seotud 
riske. Suutlikkuse suurendamisest on 
kasu ka kultuuri- ja loomesektorites 
tegutsejatele, kes võivad arendada 
äriplaanide väljatöötamise ja täpsete 
projektiandmete koostamise oskusi, mis 
võib aidata finantsvahendajal kultuuri- ja 
loomeprojekte tõhusalt hinnata.

Selgitus

Rahastamisvahendit tuleks põhjalikult kirjeldada mitte ainult lisas või finantsselgituses, vaid 
peamiselt õigusaktis.

Muudatusettepanek 16

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 2 d (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2d. Eelarvelistest assigneeringutest 
kaetakse rahastamisvahendi kõik kulud, 
sealhulgas sellised maksekohustused 
finantsvahendajate ees nagu 
tagatiskahjumid, ELi vahendeid haldava 
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Euroopa Investeerimisfondi halduskulud 
ning kõik muud vajalikud kulud.

Selgitus

Rahastamisvahendit tuleks põhjalikult kirjeldada mitte ainult lisas või finantsselgituses, vaid 
peamiselt õigusaktis.

Muudatusettepanek 17

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – punkt 2 e (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2e. Kõik finantsvahendajad tagavad liidu 
antud toetuse asjakohase nähtavuse ja
läbipaistvuse, sealhulgas piisavalt teavet 
programmiga kaasnevate rahaliste 
võimaluste kohta. Lõplikele abisaajatele 
tagatakse asjakohane teave 
rahastamisevõimaluste kohta.

Selgitus

Rahastamisvahendit tuleks põhjalikult kirjeldada mitte ainult lisas või finantsselgituses, vaid 
peamiselt õigusaktis.

Muudatusettepanek 18

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 2 f (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2f. Rahastamisvahendi raames väljastatud 
finantstagatiste mahu eesmärk 2020. 
aastaks on 1 miljardi euro väärtuses 
laene.

Selgitus

Rahastamisvahendit tuleks põhjalikult kirjeldada mitte ainult lisas või finantsselgituses, vaid 
peamiselt õigusaktis. Tuleks seada rahastamisvahendi kvantitatiivne eesmärk.
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Muudatusettepanek 19

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõige 2 – punkt d a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(da) suurendada Euroopa 
audiovisuaaltööstuse konkurentsivõimet, 
levitada Euroopa töid väljaspool Euroopat 
ning suurendada nõudlust kultuuriliselt 
mitmekesise audiovisuaalse sisu järele.

Selgitus

Euroopa meediatoodete rahvusvahelise leviku toetamiseks on tähtis toetada Euroopa 
audiovisuaalsektori konkurentsivõimet ning edendada nõudlust audiovisuaalse sisu järele, et 
võistelda konkurentsiga USAst ja kasvava konkurentsiga Aasiast.

Muudatusettepanek 20

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 19 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Artikli 1 lõikes 1 sätestatud 
ajavahemikul on käesoleva programmi 
rakendamiseks ettenähtud rahastamispakett
1 801 000 000 eurot.

1. Eelarvepädevate institutsioonide 
peamine võrdlussumma iga-aastase 
eelarvemenetluse käigus Euroopa 
Parlamendi, nõukogu ja komisjoni .../... 
eelarvealast koostööd ja usaldusväärset 
finantsjuhtimist käsitleva 
institutsioonidevahelise kokkuleppe 
punkti [17] tähenduses on artikli 1 lõikes 
1 sätestatud ajavahemikul käesoleva 
programmi rakendamiseks ettenähtud 
rahastamispakett 1 801 000 000 eurot.

Selgitus

Programmi jagunemine kolme tegevussuuna vahel tuleks lisada õigusakti ettepanekusse, et 
tagada kõikide prioriteetide nõuetekohane ja piisav rahastamine.
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Muudatusettepanek 21

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 19 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1a. Eelarvepädevad institutsioonid 
kinnitavad ettenähtud iga-aastased 
assigneeringud, ilma et piirataks nõukogu 
määruse (millega sätestatakse 
mitmeaastane finantsraamistik aastateks 
2014–2020) ning Euroopa Parlamendi, 
nõukogu ja komisjoni xxx/201z 
eelarvealast koostööd ja usaldusväärset 
finantsjuhtimist käsitleva 
institutsioonidevahelise kokkuleppe 
sätteid.

Selgitus

Muudatusettepaneku eesmärk on tugevdada Euroopa Parlamendi kui eelarvepädeva 
institutsiooni rolli iga-aastases eelarvemenetluses.
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