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Tarkistus 198
Lothar Bisky, Marie-Christine Vergiat

Ehdotus asetukseksi
Osasto

Komission teksti Tarkistus

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN 
JA NEUVOSTON ASETUKSEKSI Luova 
Eurooppa -ohjelman perustamisesta

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN 
JA NEUVOSTON ASETUKSEKSI Luova 
ja kulttuurinen Eurooppa -puiteohjelman
perustamisesta

Or. de

Tarkistus 199
Lothar Bisky, Marie-Christine Vergiat

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 1 kappale

Komission teksti Tarkistus

(1) Sopimuksella pyritään yhä tiiviimpään 
yhteyteen Euroopan kansojen välillä ja 
annetaan unionille tehtäväksi muiden 
muassa myötävaikuttaa siihen, että 
jäsenvaltioiden kulttuurit kehittyvät 
kukoistaviksi, pitäen arvossa niiden 
kansallista ja alueellista monimuotoisuutta 
ja huolehtien samalla siitä, että unionin 
teollisuuden kilpailukyvyn kannalta 
tarpeelliset edellytykset turvataan. 
Tarvittaessa unioni tukee ja täydentää 
jäsenvaltioiden toimia, joiden 
tarkoituksena on edistää kulttuurista ja 
kielellistä monimuotoisuutta, vahvistaa 
Euroopan kulttuurialan ja luovien 
toimialojen kilpailukykyä ja helpottaa 
mukautumista elinkeinoelämän 
muutoksiin erityisesti ammatillisen 
koulutuksen kautta.

(1) Perussopimuksella pyritään yhä 
tiiviimpään yhteyteen Euroopan kansojen 
välillä ja annetaan unionille tehtäväksi 
muiden muassa myötävaikuttaa siihen, että 
jäsenvaltioiden kulttuurit kehittyvät 
kukoistaviksi, pitäen arvossa niiden 
kansallista ja alueellista monimuotoisuutta. 
Tarvittaessa unioni tukee ja täydentää 
jäsenvaltioiden toimia, joiden 
tarkoituksena on edistää kulttuurista ja 
kielellistä monimuotoisuutta sekä 
"kulttuurista Eurooppaa" osana 
ilmaisunvapautta, osallisuutta, sosiaalista 
yhteenkuuluvuutta, kulttuurienvälistä 
vuoropuhelua, vähemmistöjä koskevaa 
valistusta ja kulttuurin roolin 
korostamista kestävän kehityksen 
lähteenä.

Or. de
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Tarkistus 200
Jean-Marie Cavada

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 1 kappale

Komission teksti Tarkistus

(1) Sopimuksella pyritään yhä tiiviimpään 
yhteyteen Euroopan kansojen välillä ja 
annetaan unionille tehtäväksi muiden 
muassa myötävaikuttaa siihen, että 
jäsenvaltioiden kulttuurit kehittyvät 
kukoistaviksi, pitäen arvossa niiden 
kansallista ja alueellista monimuotoisuutta 
ja huolehtien samalla siitä, että unionin 
teollisuuden kilpailukyvyn kannalta 
tarpeelliset edellytykset turvataan. 
Tarvittaessa unioni tukee ja täydentää 
jäsenvaltioiden toimia, joiden 
tarkoituksena on edistää kulttuurista ja 
kielellistä monimuotoisuutta, vahvistaa 
Euroopan kulttuurialan ja luovien 
toimialojen kilpailukykyä ja helpottaa 
mukautumista elinkeinoelämän 
muutoksiin erityisesti ammatillisen 
koulutuksen kautta.

(1) Sopimuksella pyritään yhä tiiviimpään 
yhteyteen Euroopan kansojen välillä ja 
annetaan unionille tehtäväksi muiden 
muassa myötävaikuttaa siihen, että 
jäsenvaltioiden kulttuurit kehittyvät 
kukoistaviksi, pitäen arvossa niiden 
kansallista ja alueellista monimuotoisuutta 
ja huolehtien samalla siitä, että unionin 
teollisuuden kilpailukyvyn kannalta 
tarpeelliset edellytykset turvataan. 
Tarvittaessa unioni tukee ja täydentää 
jäsenvaltioiden toimia, joiden 
tarkoituksena on edistää kulttuurista ja 
kielellistä monimuotoisuutta, vahvistaa 
Euroopan kulttuurialan ja luovien 
toimialojen kilpailukykyä, ja Euroopan 
kansojen kulttuurihistoriaa koskevaa 
tietämystä sekä kyseisen tietämyksen 
levittämistä, eurooppalaisen 
kulttuuriperinnön säilyttämistä ja 
suojelua sekä ei-kaupallista 
kulttuurivaihtoa sekä taiteellista, 
kirjallista ja audiovisuaalista luovaa alaa 
elokuva-ala mukaan lukien.

Or. fr

Tarkistus 201
Helga Trüpel, Malika Benarab-Attou

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 1 kappale

Komission teksti Tarkistus

(1) Sopimuksella pyritään yhä tiiviimpään 
yhteyteen Euroopan kansojen välillä ja 
annetaan unionille tehtäväksi muiden 

(1) Sopimuksella pyritään yhä tiiviimpään 
yhteyteen Euroopan kansojen välillä ja 
annetaan unionille tehtäväksi muiden 
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muassa myötävaikuttaa siihen, että 
jäsenvaltioiden kulttuurit kehittyvät 
kukoistaviksi, pitäen arvossa niiden 
kansallista ja alueellista monimuotoisuutta 
ja huolehtien samalla siitä, että unionin 
teollisuuden kilpailukyvyn kannalta 
tarpeelliset edellytykset turvataan. 
Tarvittaessa unioni tukee ja täydentää 
jäsenvaltioiden toimia, joiden 
tarkoituksena on edistää kulttuurista ja 
kielellistä monimuotoisuutta, vahvistaa 
Euroopan kulttuurialan ja luovien 
toimialojen kilpailukykyä ja helpottaa 
mukautumista elinkeinoelämän 
muutoksiin erityisesti ammatillisen 
koulutuksen kautta.

muassa myötävaikuttaa siihen, että 
jäsenvaltioiden kulttuurit kehittyvät 
kukoistaviksi, pitäen arvossa niiden 
kansallista ja alueellista monimuotoisuutta 
ja huolehtien samalla unionin tasolla siitä, 
että unionin teollisuuden kilpailukyvyn 
kannalta tarpeelliset edellytykset turvataan. 
Tarvittaessa unioni tukee ja täydentää 
jäsenvaltioiden toimia, joiden 
tarkoituksena on edistää kulttuurista ja 
kielellistä monimuotoisuutta, vaalia ja 
edistää eurooppalaista kulttuuriperintöä
sekä vahvistaa Euroopan kulttuurialan ja 
luovien toimialojen taloudellisia 
valmiuksia erityisesti ammatillisen 
koulutuksen kautta siten, että samalla 
otetaan asianmukaisesti huomioon 
kulttuurin todellinen arvo.

Or. en

Tarkistus 202
Emma McClarkin

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 1 kappale

Komission teksti Tarkistus

(1) Sopimuksella pyritään yhä tiiviimpään 
yhteyteen Euroopan kansojen välillä ja
annetaan unionille tehtäväksi muiden 
muassa myötävaikuttaa siihen, että 
jäsenvaltioiden kulttuurit kehittyvät 
kukoistaviksi, pitäen arvossa niiden 
kansallista ja alueellista monimuotoisuutta 
ja huolehtien samalla siitä, että unionin 
teollisuuden kilpailukyvyn kannalta 
tarpeelliset edellytykset turvataan.
Tarvittaessa unioni tukee ja täydentää 
jäsenvaltioiden toimia, joiden 
tarkoituksena on edistää kulttuurista ja 
kielellistä monimuotoisuutta, vahvistaa 
Euroopan kulttuurialan ja luovien 
toimialojen kilpailukykyä ja helpottaa 
mukautumista elinkeinoelämän muutoksiin 

(1) Sopimuksella annetaan unionille 
tehtäväksi muiden muassa myötävaikuttaa 
siihen, että jäsenvaltioiden kulttuurit 
kehittyvät kukoistaviksi, pitäen arvossa 
niiden kansallista ja alueellista 
monimuotoisuutta ja huolehtien samalla 
siitä, että unionin teollisuuden 
kilpailukyvyn kannalta tarpeelliset 
edellytykset turvataan. Tarvittaessa unioni 
tukee ja täydentää jäsenvaltioiden toimia, 
joiden tarkoituksena on edistää kulttuurista 
ja kielellistä monimuotoisuutta, vahvistaa 
Euroopan kulttuurialan ja luovien 
toimialojen kilpailukykyä ja helpottaa 
mukautumista elinkeinoelämän muutoksiin 
erityisesti ammatillisen koulutuksen kautta.



PE498.014v01-00 6/224 AM\916408FI.doc

FI

erityisesti ammatillisen koulutuksen kautta.

Or. en

Tarkistus 203
Mikael Gustafsson
naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunnan puolesta

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 1 kappale

Komission teksti Tarkistus

(1) Sopimuksella pyritään yhä tiiviimpään 
yhteyteen Euroopan kansojen välillä ja 
annetaan unionille tehtäväksi muiden 
muassa myötävaikuttaa siihen, että 
jäsenvaltioiden kulttuurit kehittyvät 
kukoistaviksi, pitäen arvossa niiden 
kansallista ja alueellista monimuotoisuutta 
ja huolehtien samalla siitä, että unionin 
teollisuuden kilpailukyvyn kannalta 
tarpeelliset edellytykset turvataan. 
Tarvittaessa unioni tukee ja täydentää 
jäsenvaltioiden toimia, joiden 
tarkoituksena on edistää kulttuurista ja 
kielellistä monimuotoisuutta, vahvistaa 
Euroopan kulttuurialan ja luovien 
toimialojen kilpailukykyä ja helpottaa 
mukautumista elinkeinoelämän muutoksiin 
erityisesti ammatillisen koulutuksen kautta.

(1) Sopimuksella pyritään yhä tiiviimpään 
yhteyteen Euroopan kansojen välillä ja 
annetaan unionille tehtäväksi muiden 
muassa myötävaikuttaa siihen, että 
jäsenvaltioiden kulttuurit kehittyvät 
kukoistaviksi, pitäen arvossa niiden 
kansallista ja alueellista monimuotoisuutta 
ja huolehtien samalla siitä, että unionin 
teollisuuden kilpailukyvyn kannalta 
tarpeelliset edellytykset turvataan, naisten 
ja miesten tasa-arvo työmarkkinoilla 
mukaan lukien. Tarvittaessa unioni tukee 
ja täydentää jäsenvaltioiden toimia, joiden 
tarkoituksena on edistää kulttuurista ja 
kielellistä monimuotoisuutta, vahvistaa 
Euroopan kulttuurialan ja luovien 
toimialojen kilpailukykyä ja helpottaa 
mukautumista elinkeinoelämän muutoksiin 
erityisesti ammatillisen koulutuksen kautta.

Or. en

Tarkistus 204
Marie-Christine Vergiat, Lothar Bisky

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 1 kappale

Komission teksti Tarkistus

(1) Sopimuksella pyritään yhä tiiviimpään (1) Sopimuksella pyritään yhä tiiviimpään 
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yhteyteen Euroopan kansojen välillä ja 
annetaan unionille tehtäväksi muiden 
muassa myötävaikuttaa siihen, että 
jäsenvaltioiden kulttuurit kehittyvät 
kukoistaviksi, pitäen arvossa niiden 
kansallista ja alueellista monimuotoisuutta 
ja huolehtien samalla siitä, että unionin 
teollisuuden kilpailukyvyn kannalta 
tarpeelliset edellytykset turvataan. 
Tarvittaessa unioni tukee ja täydentää 
jäsenvaltioiden toimia, joiden 
tarkoituksena on edistää kulttuurista ja 
kielellistä monimuotoisuutta, vahvistaa 
Euroopan kulttuurialan ja luovien 
toimialojen kilpailukykyä ja helpottaa 
mukautumista elinkeinoelämän muutoksiin 
erityisesti ammatillisen koulutuksen kautta.

yhteyteen Euroopan kansojen välillä ja 
annetaan unionille tehtäväksi muiden 
muassa myötävaikuttaa siihen, että 
jäsenvaltioiden kulttuurit kehittyvät 
kukoistaviksi, pitäen arvossa niiden 
kansallista ja alueellista monimuotoisuutta 
ja huolehtien samalla siitä, että unionin 
teollisuuden kilpailukyvyn kannalta 
tarpeelliset edellytykset turvataan. 
Tarvittaessa unioni tukee ja täydentää 
jäsenvaltioiden toimia, joiden 
tarkoituksena on sekä ottaa huomioon 
kulttuurinen ja kielellinen 
monimuotoisuus että edistää niitä vuonna 
2005 tehdyn, kulttuuri-ilmaisujen 
monimuotoisuuden suojelemista ja 
edistämistä koskevan Unescon 
yleissopimuksen mukaisesti, vahvistaa 
Euroopan kulttuurialan ja luovien 
toimialojen kilpailukykyä ja helpottaa 
mukautumista elinkeinoelämän muutoksiin 
erityisesti ammatillisen koulutuksen kautta.

Or. fr

Tarkistus 205
Chrysoula Paliadeli

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 2 kappale

Komission teksti Tarkistus

(2) Unionin tuki kulttuurin ja luovan 
toiminnan aloille perustuu kokemuksiin, 
joita on saatu seuraavista ohjelmista ja 
toimista: Euroopan parlamentin ja 
neuvoston päätös N:o 1855/2006/EY, tehty 
12 päivänä joulukuuta 2006, Kulttuuri-
ohjelman perustamisesta (2007–2013); 
Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös 
N:o 1718/2006/EY, tehty 15 päivänä 
marraskuuta 2006, Euroopan 
audiovisuaalialan tukiohjelman 
täytäntöönpanosta (Media 2007); Euroopan 
parlamentin ja Neuvoston päätös 

(2) Unionin tuki kulttuurin ja luovan 
toiminnan aloille perustuu kokemuksiin, 
joita on saatu seuraavista ohjelmista ja 
toimista: Euroopan parlamentin ja 
neuvoston päätös N:o 1855/2006/EY, tehty 
12 päivänä joulukuuta 2006, Kulttuuri-
ohjelman perustamisesta (2007–2013); 
Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös 
N:o 1718/2006/EY, tehty 15 päivänä 
marraskuuta 2006, Euroopan 
audiovisuaalialan tukiohjelman 
täytäntöönpanosta (Media 2007); Euroopan 
parlamentin ja Neuvoston päätös 
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n:o 1041/2009/EY, tehty 21 päivänä 
lokakuuta 2009, kolmansien maiden 
ammattilaisten kanssa toteutettavan 
audiovisuaalialan MEDIA Mundus 
-yhteistyöohjelman perustamisesta; 
Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös 
N:o 1622/2006/EY, tehty 24 päivänä 
lokakuuta 2006, Euroopan 
kulttuuripääkaupunki -tapahtumaa 
koskevasta yhteisön toiminnasta 
vuosina 2007–2019; päätös N:o xy/2011
Euroopan kulttuuriperintötunnuksesta1.

N:o 1041/2009/EY, tehty 21 päivänä 
lokakuuta 2009, kolmansien maiden 
ammattilaisten kanssa toteutettavan 
audiovisuaalialan MEDIA Mundus 
-yhteistyöohjelman perustamisesta; 
Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös 
N:o 1622/2006/EY, tehty 24 päivänä 
lokakuuta 2006, Euroopan 
kulttuuripääkaupunki -tapahtumaa 
koskevasta yhteisön toiminnasta 
vuosina 2007–2019; Euroopan parlamentin 
ja neuvoston päätös N:o 1194/2011, tehty 
16 päivänä marraskuuta 2011, Euroopan 
kulttuuriperintötunnusta koskevan 
Euroopan unionin toimen 
perustamisesta1.

__________________ __________________
1 EUVL L 1 EUVL L 303, 22.11.2011, s. 1.

Or. en

Tarkistus 206
Chrysoula Paliadeli

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 3 kappale

Komission teksti Tarkistus

(3) Kulttuuria kansainvälistyvässä 
maailmassa koskevassa Euroopan 
toimintasuunnitelmassa, joka vahvistettiin 
16 päivänä marraskuuta 2007 annetulla 
neuvoston päätöslauselmalla, asetetaan 
tavoitteet Euroopan unionin tulevalle 
toiminnalle, joka liittyy kulttuurialaan ja 
luoviin toimialoihin. 
Toimintasuunnitelman tarkoituksena on 
edistää kulttuurista monimuotoisuutta ja 
kulttuurien välistä vuoropuhelua, vahvistaa 
kulttuurin asemaa luovuuden lähteenä 
kasvun ja työllisyyden vahdittamiseksi 
sekä tuoda esille kulttuurin keskeistä 
merkitystä unionin kansainvälisissä 
suhteissa.

(3) Kulttuuria kansainvälistyvässä 
maailmassa koskevassa Euroopan 
toimintasuunnitelmassa, joka vahvistettiin 
16 päivänä marraskuuta 2007 annetulla 
neuvoston päätöslauselmalla, määritellään 
"kulttuuri" alusta pitäen ja asetetaan 
tavoitteet Euroopan unionin tulevalle 
toiminnalle, joka liittyy kulttuurialaan ja 
luoviin toimialoihin. Näin ollen 
"kulttuuri" määritellään 
kokonaisuudeksi, joka koostuu taide- ja 
kulttuuriperintöteoksista, kulttuurialan 
tuotteista ja palveluista sekä sellaisten 
merkitysten, uskomusten, arvojen ja 
perinteiden symbolimaailman perustaksi, 
joita ilmaistaan kielen, taiteen, uskonnon 



AM\916408FI.doc 9/224 PE498.014v01-00

FI

ja myyttien välityksellä. Kulttuurin 
antropologinen merkitys huomioon ottaen
kulttuuria koskevan Euroopan
toimintasuunnitelman tarkoituksena on 
tukea kulttuurista monimuotoisuutta ja 
kulttuurien välistä vuoropuhelua, vahvistaa 
kulttuurin asemaa luovuuden lähteenä 
kasvun ja työllisyyden vahdittamiseksi 
sekä korostaa kulttuurin keskeistä 
merkitystä unionin kansainvälisissä 
suhteissa

Or. en

Tarkistus 207
Chrysoula Paliadeli

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 3 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(3 a) Euroopan parlamentti korosti 
kulttuuriteollisuuden ja luovan alan 
teollisuuden mahdollisuuksien 
käyttöönotosta 12 päivänä 
toukokuuta 2011 antamassaan 
päätöslauselmassa1, että 
kulttuuriteollisuus ja luovan alan 
teollisuus myötävaikuttavat 
paikallistalouksien siirtymiseen uusiin 
tuotantoaloihin, uuden taloudellisen 
toiminnan syntymiseen, uusien ja 
pysyvien työpaikkojen luomiseen ja 
eurooppalaisten alueiden ja kaupunkien 
houkuttelevuuden lisäämiseen, minkä 
seurauksena sosiaalinen ja alueellinen 
yhteenkuuluvuus kasvaa. Kulttuurilla on 
myös tärkeä rooli rajat ylittävien alueiden 
kestävässä kehityksessä. Kulttuurin ja 
luovuuden edistäminen on näin ollen 
alueellisen yhteistyön olennainen osa, jota 
olisi vahvistettava.
__________________
1 Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2011)0240.
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Or. en

Tarkistus 208
Marietje Schaake

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 3 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(3 a) Euroopan parlamentti korosti EU:n 
ulkoisten toimien kulttuuriulottuvuudesta 
12 päivänä toukokuuta 2011 antamassaan 
päätöslauselmassa, että kulttuurin olisi 
oltava keskeinen osatekijä monenlaisissa 
ulkoisissa toimissa, joista EU:n ulko- ja 
turvallisuuspolitiikka koostuu, ja se olisi 
sisällytettävä niihin laaja-alaisesti.
__________________
1 Hyväksytyt tekstit, P6_TA(2011)0239.

Or. en

Tarkistus 209
Chrysoula Paliadeli

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 4 kappale

Komission teksti Tarkistus

(4) Kulttuuriala ja luovat toimialat ovat 
tärkeässä asemassa taistelussa kaikenlaista 
syrjintää, kuten rasismia ja muukalaisvihaa 
vastaan ja tarjoavat merkittävän foorumin 
sananvapaudelle ja tukevat näin Euroopan 
unionin perusoikeuskirjan ja varsinkin sen 
11 ja 21 artiklan periaatteiden toteutumista. 
Perusoikeuskirjan 22 artiklassa määrätään 
velvoitteesta kunnioittaa kulttuurista ja 
kielellistä monimuotoisuutta.

(4) Kulttuuriala ja luovat toimialat ovat 
tärkeässä asemassa taistelussa kaikenlaista 
syrjintää, kuten rasismia ja muukalaisvihaa 
vastaan ja tarjoavat merkittävän foorumin 
ilmaisunvapaudelle ja tukevat näin 
Euroopan unionin perusoikeuskirjan ja 
varsinkin sen 11 ja 21 artiklan 
periaatteiden toteutumista. 
Perusoikeuskirjan 22 artiklassa määrätään 
velvoitteesta kunnioittaa kulttuurista ja 
kielellistä monimuotoisuutta.
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Or. en

Tarkistus 210
Marietje Schaake

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 4 kappale

Komission teksti Tarkistus

(4) Kulttuuriala ja luovat toimialat ovat 
tärkeässä asemassa taistelussa kaikenlaista 
syrjintää, kuten rasismia ja muukalaisvihaa 
vastaan ja tarjoavat merkittävän foorumin 
sananvapaudelle ja tukevat näin Euroopan 
unionin perusoikeuskirjan ja varsinkin sen 
11 ja 21 artiklan periaatteiden toteutumista. 
Perusoikeuskirjan 22 artiklassa määrätään 
velvoitteesta kunnioittaa kulttuurista ja 
kielellistä monimuotoisuutta.

(4) Kulttuuriala ja luovat toimialat ovat 
tärkeässä asemassa taistelussa kaikenlaista 
syrjintää, kuten rasismia ja muukalaisvihaa 
vastaan ja tarjoavat merkittävän foorumin 
ilmaisunvapaudelle ja tukevat näin 
Euroopan unionin perusoikeuskirjan ja 
varsinkin sen 11 ja 21 artiklan 
periaatteiden toteutumista. 
Perusoikeuskirjan 22 artiklassa määrätään 
velvoitteesta kunnioittaa kulttuurista ja 
kielellistä monimuotoisuutta.

Or. en

Tarkistus 211
Mikael Gustafsson
naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunnan puolesta

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 4 kappale

Komission teksti Tarkistus

(4) Kulttuuriala ja luovat toimialat ovat 
tärkeässä asemassa taistelussa kaikenlaista 
syrjintää, kuten rasismia ja muukalaisvihaa 
vastaan ja tarjoavat merkittävän foorumin 
sananvapaudelle ja tukevat näin Euroopan 
unionin perusoikeuskirjan ja varsinkin sen 
11 ja 21 artiklan periaatteiden toteutumista. 
Perusoikeuskirjan 22 artiklassa määrätään 
velvoitteesta kunnioittaa kulttuurista ja 
kielellistä monimuotoisuutta.

(4) Kulttuuriala ja luovat toimialat ovat 
tärkeässä asemassa taistelussa kaikenlaista 
syrjintää, kuten rasismia ja muukalaisvihaa 
vastaan ja tarjoavat merkittävän foorumin 
sananvapaudelle ja tukevat näin Euroopan 
unionin perusoikeuskirjan ja varsinkin sen 
11 ja 21 artiklan periaatteiden toteutumista. 
Perusoikeuskirjan 22 artiklassa määrätään 
velvoitteesta kunnioittaa kulttuurista ja 
kielellistä monimuotoisuutta. 
Perusoikeuskirjan 23 artiklassa 
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määrätään velvoitteesta varmistaa miesten 
ja naisten välinen tasa-arvo kaikilla 
aloilla työelämä ja palkkaus mukaan 
lukien.

Or. en

Tarkistus 212
Chrysoula Paliadeli

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti Tarkistus

(5) Unioni on osapuolena Unescon 
yleissopimuksessa kulttuuri-ilmaisujen 
moninaisuuden suojelemisesta ja 
edistämisestä, joka tuli voimaan 
18 päivänä maaliskuuta 2007. Sen 
tavoitteena on vahvistaa kansainvälistä 
yhteistyötä, johon kuuluvat myös 
yhteistuotanto- ja yhteisjakelusopimukset, 
ja solidaarisuutta kaikkien maiden 
kulttuuri-ilmaisujen tukemiseksi.

(5) Unescon yleissopimus kulttuuri-
ilmaisujen moninaisuuden suojelemisesta 
ja edistämisestä tuli voimaan 18 päivänä 
maaliskuuta 2007 ja kuuluu osana 
yhteisön säännöstöön. Sen tavoitteena on 
vahvistaa kansainvälistä yhteistyötä, johon 
kuuluvat myös yhteistuotanto- ja 
yhteisjakelusopimukset, ja solidaarisuutta 
kaikkien maiden kulttuuri-ilmaisujen 
tukemiseksi.

Or. en

Tarkistus 213
Marco Scurria

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 5 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(5 a) Yksi tällä asetuksella perustetun 
puiteohjelman yleistavoitteista on turvata 
Euroopan kulttuuriperintö ja kasvattaa 
sitä. Euroopan neuvoston 
puiteyleissopimuksessa kulttuuriperinnön 
arvosta yhteiskunnalle, joka tuli voimaan 
1 päivänä kesäkuuta 2011, vahvistetaan 
oikeus osallistua kulttuurielämään, johon 
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oikeuden kulttuuriperintöön on myös 
tunnustettu sisältyvän olennaisena osana. 
Kyseisessä yleissopimuksessa korostetaan 
kulttuuriperinnön roolia rauhanomaisen 
ja demokraattisen yhteiskunnan 
rakentamisessa ja kestävän kehityksen 
prosessissa, kulttuurisen 
monimuotoisuuden edistämisessä, 
yhteisen eurooppalaisen identiteetin 
kehittymisessä sekä sen muiston 
säilyttämisessä.

Or. it

Tarkistus 214
Helga Trüpel

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 5 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(5 a) Aineellisen ja aineettoman 
kulttuuriperinnön vaalimisen ja 
edistämisen olisi kuuluttava 
erottamattomasti unionin tehtäviin 
aineettoman kulttuuriperinnön suojelua 
koskevan Unescon yleissopimuksen
vuodelta 2003 sekä maailman kulttuuri-
ja luonnonperinnön suojelemista 
koskevan Unescon yleissopimuksen 
vuodelta 1972 tarkoittamalla tavalla, sillä 
nämä kattavat muistomerkkejä, paikkoja, 
historiallisia kokonaisuuksia, museoita, 
maisemia ja elokuva-arkistot, ja näin 
taiteen nykyhankkeita voidaan toteuttaa 
siten, että lisätään asianomaisten 
paikkojen arvostusta ja siten, että 
edistetään luovuutta samalla, kun 
kansoille syntyy tunne, että he ottavat 
haltuun kyseessä olevan esineen tai 
paikan historian. 

Or. en
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Tarkistus 215
Marietje Schaake

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 6 kappale

Komission teksti Tarkistus

(6) Unioni on ollut maailman 
kauppajärjestön WTO:n jäsen 1 päivästä 
tammikuuta 1995 alkaen ja on siten 
velvollinen noudattamaan WTO-
sopimusten mukaisia sitoumuksia.

(6) Unioni on ollut maailman 
kauppajärjestön WTO:n jäsen 1 päivästä 
tammikuuta 1995 alkaen ja on siten 
velvollinen noudattamaan WTO-
sopimusten mukaisia sitoumuksia sekä 
kulttuuriyhteistyöpöytäkirjoja 
vapaakauppasopimusten yhteydessä.

Or. en

Tarkistus 216
Mikael Gustafsson
naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunnan puolesta

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti Tarkistus

(7) Euroopan komission tiedonannossa 
älykkään, kestävän ja osallistavan kasvun 
strategiasta (Eurooppa 2020 -strategia) 
määritellään strategia, jolla unionista 
tehdään älykäs, kestävä ja osallistava 
talous, jossa työllisyys, tuottavuus ja 
sosiaalinen yhteenkuuluvuus ovat korkealla 
tasolla. Tässä strategiassa komissio totesi, 
että EU:n on saatava aikaan 
houkuttelevammat olosuhteet innovoinnille 
ja luovuudelle esimerkiksi järjestämällä 
kannustimia tietoperustaisten yritysten 
kasvulle ja helpottamalla rahoituksen 
saantia kulttuurin ja luovan toiminnan 
aloilla.

(7) Euroopan komission tiedonannossa 
älykkään, kestävän ja osallistavan kasvun 
strategiasta (Eurooppa 2020 -strategia) 
määritellään strategia, jolla unionista 
tehdään älykäs, kestävä ja osallistava 
talous, jossa työllisyys, tuottavuus ja 
sosiaalinen yhteenkuuluvuus ovat korkealla 
tasolla, siten että samalla otetaan 
huomioon sukupuolinäkökohdat kaikilla 
politiikan aloilla. Tässä strategiassa 
komissio totesi, että EU:n on saatava 
aikaan houkuttelevammat olosuhteet 
innovoinnille ja luovuudelle esimerkiksi 
järjestämällä kannustimia tietoperustaisten 
yritysten kasvulle ja helpottamalla 
rahoituksen saantia kulttuurin ja luovan 
toiminnan aloilla.

Or. en
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Tarkistus 217
Gianni Pittella

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 7 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(7 a) Taiteilijoille ja kulttuurialan 
ammattilaisille suunnatuista liikkuvuutta 
koskevista tiedotuspalveluista annetuissa 
neuvoston päätelmissä1 vahvistetaan 
taiteilijoiden ja kulttuurialan 
ammattilaisten liikkuvuuden merkitys 
unionille sekä unionin Eurooppa 2020 
-strategian yhteydessä asettamien 
tavoitteiden saavuttamiselle, minkä lisäksi 
päätelmissä kehotetaan jäsenvaltioita ja 
komissiota toimivaltuuksiensa puitteissa 
ja ottaen huomioon 
toissijaisuusperiaatteen helpottamaan 
kattavan ja täsmällisen tiedon tarjoamista 
taiteilijoille ja kulttuurialan 
ammattilaisille, jotka pyrkivät 
liikkuvuuteen unionissa.
_____________
1 EUVL C 175, 15.6.2011, s. 5.

Or. en

Tarkistus 218
Katarína Neveďalová

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 7 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(7 a) Elinikäisen oppimisen avaintaidoista 
annetussa Euroopan parlamentin ja 
neuvoston suosituksessa1 todetaan, että 
tietoisuus kulttuurista ja kulttuurin 
ilmaisumuodot ovat ensisijaisessa 
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asemassa, ja korostetaan erityisesti 
ajatusten, kokemusten ja tunteiden luovaa 
ilmaisemista eri välineiden avulla 
(esimerkiksi musiikin, esittävien taiteiden, 
kirjallisuuden ja kuvaamataiteiden 
välityksellä) avaintaitona, joita kaikilla 
pitäisi olla, jotta he voivat menestyä 
tietoperustaisessa yhteiskunnassa. Näin 
ollen osallistumisen ja aktiivisen 
sitoutumisen kulttuuriin katsotaan olevan 
innovointia, tuottavuutta ja kilpailukykyä 
edistävä tekijä.
_______________
1 EUVL L 394, 30.12.2006, s. 10.

Or. en

Tarkistus 219
Helga Trüpel

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 9 kappale

Komission teksti Tarkistus

(9) Seurannan, arviointien ja julkisten 
kuulemisten perusteella on selvää, että 
Kulttuuri-, Media ja Media Mundus 
-ohjelmilla on erittäin tärkeä rooli 
Euroopan kulttuurisen ja kielellisen 
monimuotoisuuden vaalimisessa ja 
edistämisessä ja että niillä on merkitystä 
kulttuurialan ja luovien toimialojen 
tarpeiden kannalta. Selvää on kuitenkin 
myös se, että mahdollisen uuden 
ohjelman tavoitteiden on oltava linjassa 
Eurooppa 2020 -strategian päämäärien 
kanssa. Arvioinneista ja kuulemisista sekä 
erinäisistä riippumattomista tutkimuksista, 
joista mainittakoon kulttuurialan ja luovien 
toimialojen yritystoiminnallista 
ulottuvuutta koskeva selvitys, käy myös 
ilmi, että näillä aloilla on yhteisiä 
haasteita, kuten pirstaloituneet 
markkinat, digitalisoitumisen ja 

(9) Seurannan, arviointien ja julkisten 
kuulemisten perusteella on selvää, että 
Kulttuuri-, Media ja Media Mundus 
-ohjelmilla on erittäin tärkeä rooli 
Euroopan kulttuurisen ja kielellisen 
monimuotoisuuden vaalimisessa ja 
edistämisessä ja että niillä on merkitystä 
kulttuurialan ja luovien toimialojen 
tarpeiden kannalta. Arvioinneista ja 
kuulemisista sekä erinäisistä 
riippumattomista tutkimuksista, joista 
mainittakoon kulttuurialan ja luovien 
toimialojen yritystoiminnallista 
ulottuvuutta koskeva selvitys, käy myös 
ilmi, että nämä alat myötävaikuttavat 
Euroopan laajempaan kehitykseen: 
kulttuuriala ja luovat toimialat ovat 
itsessään tärkeä työllistäjä, ja kulttuuri-
investointien ja talouskehityksen välillä 
on selvä yhteys, mistä syystä on tärkeää 
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globalisoitumisen vaikutukset, 
rahoituksen saannin vaikeudet ja 
vertailukelpoisten tietojen puute, jotka 
kaikki edellyttävät toimia unionin tasolla.

vahvistaa kulttuuripolitiikkaa 
alueellisesti, kansallisesti ja Euroopan 
tasolla.

Or. en

Tarkistus 220
Marietje Schaake

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 9 kappale

Komission teksti Tarkistus

(9) Seurannan, arviointien ja julkisten 
kuulemisten perusteella on selvää, että 
Kulttuuri-, Media ja Media Mundus -
ohjelmilla on erittäin tärkeä rooli Euroopan 
kulttuurisen ja kielellisen 
monimuotoisuuden vaalimisessa ja 
edistämisessä ja että niillä on merkitystä 
kulttuurialan ja luovien toimialojen 
tarpeiden kannalta. Selvää on kuitenkin 
myös se, että mahdollisen uuden ohjelman 
tavoitteiden on oltava linjassa 
Eurooppa 2020 -strategian päämäärien 
kanssa. Arvioinneista ja kuulemisista sekä 
erinäisistä riippumattomista tutkimuksista, 
joista mainittakoon kulttuurialan ja luovien 
toimialojen yritystoiminnallista 
ulottuvuutta koskeva selvitys, käy myös 
ilmi, että näillä aloilla on yhteisiä haasteita, 
kuten pirstaloituneet markkinat, 
digitalisoitumisen ja globalisoitumisen 
vaikutukset, rahoituksen saannin vaikeudet 
ja vertailukelpoisten tietojen puute, jotka 
kaikki edellyttävät toimia unionin tasolla.

(9) Seurannan, arviointien ja julkisten 
kuulemisten perusteella on selvää, että 
Kulttuuri-, Media ja Media Mundus -
ohjelmilla on erittäin tärkeä rooli Euroopan 
kulttuurisen ja kielellisen 
monimuotoisuuden vaalimisessa ja 
edistämisessä ja että niillä on merkitystä 
kulttuurialan ja luovien toimialojen 
tarpeiden kannalta. Selvää on kuitenkin 
myös se, että mahdollisen uuden ohjelman 
tavoitteiden on oltava linjassa 
Eurooppa 2020 -strategian päämäärien 
kanssa. Arvioinneista ja kuulemisista sekä 
erinäisistä riippumattomista tutkimuksista, 
joista mainittakoon kulttuurialan ja luovien 
toimialojen yritystoiminnallista 
ulottuvuutta koskeva selvitys, käy myös 
ilmi, että näillä aloilla on yhteisiä haasteita, 
kuten pirstaloituneet markkinat ja 
sääntely-ympäristö, digitalisoitumisen ja 
globalisoitumisen vaikutukset, rahoituksen 
saannin vaikeudet, hallinnolliset rasitteet
ja vertailukelpoisten tietojen puute, jotka 
kaikki edellyttävät toimia unionin tasolla.

Or. en

Tarkistus 221
Helga Trüpel
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Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 9 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(9 a) Kulttuurialalla ja luovilla 
toimialoilla on yhteisiä haasteita, joita 
ovat erityisesti erittäin monimuotoinen 
toiminta-ala, monikieliset 
toimintaympäristöt ja pirstaloituneet 
markkinat, globalisoitumisen ja 
digitalisoitumisen aiheuttamat muutokset 
ja vertailukelpoisten tietojen toistuva 
puute, mihin voidaan puuttua unionin 
tason toimilla.

Or. en

Tarkistus 222
Helga Trüpel, Malika Benarab-Attou

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 10 kappale

Komission teksti Tarkistus

(10) Euroopan kulttuuriala ja luovat 
toimialat ovat luonnostaan jakautuneet
kansallisten ja kielellisten rajojen 
mukaisesti. Toisaalta tällainen 
pirstaloituneisuus merkitsee sitä, että 
kulttuurikenttä on monimuotoinen ja 
koostuu erilaisista ja hyvin itsenäisistä 
osista ja tarjoaa siten kanavan eri 
kulttuurimuodoille, joista Euroopan 
monimuotoinen kulttuuriperintö 
rakentuu. Toisaalta pirstaloituneisuus 
johtaa siihen, että kulttuurialan ja luovien 
alojen teokset ja toimijat eivät liiku
riittävästi maasta toiseen unionin sisällä tai
sen ulkopuolella. Siitä aiheutuu myös 
maantieteellistä epätasapainoa, ja se 
rajoittaa kuluttajien 
valintamahdollisuuksia.

(10) Euroopan kulttuurikenttä ja luova 
kenttä eivät ole toiminnaltaan ja 
taloudellisen vaikutuksensa kannalta 
yhtenäisiä. Niille on luontaista kansallisia
ja kielellisiä rajoja mukaileva 
jakautuneisuus. Toisaalta tällainen tilanne 
merkitsee sitä, että kulttuurikenttä on 
monimuotoinen ja koostuu erilaisista ja 
hyvin itsenäisistä osista ja tarjoaa siten 
kanavan eri kulttuurimuodoille ja 
-kokeiluille, mikä tekee yhteisestä
Euroopan kansojen yhteisestä 
kulttuurialueesta todellisuutta. Toisaalta 
pirstaloituneisuus taas aiheuttaa lukuisia 
esteitä, jotka hankaloittavat kulttuurialan 
ja luovien alojen teoksien ja toimijoiden 
sujuvaa liikkumista maasta toiseen ja 
vaikeuttavat kulttuurialan toimijoiden 
toimintaa unionin sisällä ja sen 
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ulkopuolella, mikä saattaa johtaa
maantieteelliseen epätasapainoon
kulttuurialan tuotteiden saatavuudessa. 

Or. en

Tarkistus 223
Marco Scurria

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 10 kappale

Komission teksti Tarkistus

(10) Euroopan kulttuuriala ja luovat 
toimialat ovat luonnostaan jakautuneet 
kansallisten ja kielellisten rajojen 
mukaisesti. Toisaalta tällainen 
pirstaloituneisuus merkitsee sitä, että 
kulttuurikenttä on monimuotoinen ja 
koostuu erilaisista ja hyvin itsenäisistä 
osista ja tarjoaa siten kanavan eri 
kulttuurimuodoille, joista Euroopan 
monimuotoinen kulttuuriperintö rakentuu. 
Toisaalta pirstaloituneisuus johtaa siihen, 
että kulttuurialan ja luovien alojen teokset 
ja toimijat eivät liiku riittävästi maasta 
toiseen unionin sisällä tai sen ulkopuolella. 
Siitä aiheutuu myös maantieteellistä 
epätasapainoa, ja se rajoittaa kuluttajien 
valintamahdollisuuksia.

(10) Euroopan kulttuuriala ja luovat 
toimialat ovat luonnostaan jakautuneet 
kansallisten ja kielellisten rajojen 
mukaisesti. Toisaalta tällainen 
pirstaloituneisuus merkitsee sitä, että 
kulttuurikenttä on monimuotoinen ja 
koostuu erilaisista ja hyvin itsenäisistä 
osista ja tarjoaa siten kanavan eri 
kulttuurimuodoille, joista Euroopan 
monimuotoinen kulttuuriperintö rakentuu. 
Toisaalta pirstaloituneisuus johtaa siihen, 
että kulttuurialan ja luovien alojen teokset 
ja toimijat eivät liiku riittävästi maasta 
toiseen unionin sisällä tai sen ulkopuolella. 
Siitä aiheutuu myös maantieteellistä 
epätasapainoa, ja se rajoittaa yleisön 
valintamahdollisuuksia.

Or. en

Perustelu

Termillä "kuluttaja" ei oteta riittävästi huomioon kulttuurialan ja luovien alojen teosten 
arvoa. Tässä yhteydessä arvo olisi laajemmassa kuin pelkästään taloudellisessa mielessä. 
Termi "yleisö" kattaa taiteiden ja kulttuurin todellisen sekä taloudellisen arvon. Termiä 
"yleisö" käytetään myös asiakirjan yhdenmukaisuuden vuoksi.

Tarkistus 224
Marietje Schaake
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Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 10 kappale

Komission teksti Tarkistus

(10) Euroopan kulttuuriala ja luovat 
toimialat ovat luonnostaan jakautuneet 
kansallisten ja kielellisten rajojen 
mukaisesti. Toisaalta tällainen 
pirstaloituneisuus merkitsee sitä, että 
kulttuurikenttä on monimuotoinen ja 
koostuu erilaisista ja hyvin itsenäisistä 
osista ja tarjoaa siten kanavan eri 
kulttuurimuodoille, joista Euroopan 
monimuotoinen kulttuuriperintö rakentuu. 
Toisaalta pirstaloituneisuus johtaa siihen, 
että kulttuurialan ja luovien alojen teokset 
ja toimijat eivät liiku riittävästi maasta 
toiseen unionin sisällä tai sen ulkopuolella. 
Siitä aiheutuu myös maantieteellistä 
epätasapainoa, ja se rajoittaa kuluttajien 
valintamahdollisuuksia.

(10) Euroopan kulttuuriala ja luovat 
toimialat ovat luonnostaan jakautuneet 
kansallisten ja kielellisten rajojen 
mukaisesti. Toisaalta tällainen 
pirstaloituneisuus merkitsee sitä, että 
kulttuurikenttä on monimuotoinen ja 
koostuu erilaisista ja hyvin itsenäisistä 
osista ja tarjoaa siten kanavan eri 
kulttuurimuodoille, joista Euroopan 
monimuotoinen kulttuuriperintö rakentuu. 
Toisaalta pirstaloituneisuus johtaa siihen, 
että kulttuurialan ja luovien alojen teokset 
ja toimijat eivät liiku riittävästi maasta 
toiseen unionin sisällä tai sen ulkopuolella. 
Siitä aiheutuu myös maantieteellistä 
epätasapainoa, ja se rajoittaa kuluttajien 
valintamahdollisuuksia. EU:ssa on 27 eri 
teollis- ja tekijänoikeuksien 
hallintajärjestelmää, mikä on erityinen 
rasite Euroopan kulttuurialalle ja luoville 
toimialoille. Nykyistä hajanaista 
järjestelmää on uudistettava, jotta voidaan 
helpottaa sisällön käyttömahdollisuuksia 
ja lisätä sen (maailmanlaajuista) 
liikkuvuutta sillä tavalla, että taiteilijat, 
luovien alojen toimijat, kuluttajat, 
yritykset ja yleisöt voivat hyötyä 
digitaalisesta kehityksestä, uusista 
jakelukanavista, uusista 
liiketoimintamalleista ja muista 
mahdollisuuksista.

Or. en

Tarkistus 225
Lothar Bisky, Marie-Christine Vergiat

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 10 kappale
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Komission teksti Tarkistus

(10) Euroopan kulttuuriala ja luovat 
toimialat ovat luonnostaan jakautuneet 
kansallisten ja kielellisten rajojen 
mukaisesti. Toisaalta tällainen 
pirstaloituneisuus merkitsee sitä, että 
kulttuurikenttä on monimuotoinen ja 
koostuu erilaisista ja hyvin itsenäisistä 
osista ja tarjoaa siten kanavan eri 
kulttuurimuodoille, joista Euroopan 
monimuotoinen kulttuuriperintö rakentuu. 
Toisaalta pirstaloituneisuus johtaa siihen, 
että kulttuurialan ja luovien alojen teokset 
ja toimijat eivät liiku riittävästi maasta 
toiseen unionin sisällä tai sen ulkopuolella. 
Siitä aiheutuu myös maantieteellistä 
epätasapainoa, ja se rajoittaa kuluttajien 
valintamahdollisuuksia.

(10) Euroopan kulttuuriala ja luovat 
toimialat ovat luonnostaan jakautuneet 
kansallisten ja kielellisten rajojen 
mukaisesti. Toisaalta tällainen 
pirstaloituneisuus merkitsee sitä, että 
kulttuurikenttä on monimuotoinen ja 
koostuu erilaisista ja hyvin itsenäisistä 
osista ja tarjoaa siten kanavan eri 
kulttuurimuodoille, joista Euroopan 
monimuotoinen kulttuuriperintö rakentuu. 
Toisaalta pirstaloituneisuus johtaa siihen, 
että kulttuurialan ja luovien alojen teokset 
ja toimijat eivät liiku ja kierrä riittävästi 
maasta toiseen unionin sisällä tai sen 
ulkopuolella. Siitä aiheutuu myös 
maantieteellistä epätasapainoa, ja se 
rajoittaa kuluttajien 
valintamahdollisuuksia.

Or. de

Tarkistus 226
Marco Scurria

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 10 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(10 a) Jotta näihin haasteisiin voitaisiin 
vastata, alalla on parannettava 
yleisöpohjan laajentamiseen liittyviä 
taitoja, joiden avulla voidaan tuottaa 
kulttuurisia, sosiaalisia ja taloudellisia 
etuja. Kulttuurisilla eduilla tarkoitetaan 
tässä yhteydessä eurooppalaisten teosten 
yleisön kasvattamista ja mielekkään 
osallistumisen edistämistä; sosiaalisilla 
eduilla viitataan nuorten ja muita 
heikommassa asemassa olevien 
saavuttamiseen ja taloudellisilla eduilla 
puolestaan uusien tulovirtojen luomiseen.
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Or. en

Perustelu

Käsite yleisöpohjan kehittäminen olisi ymmärrettävä mahdollisuudeksi tutustua taiteisiin ja 
kulttuuriin ja osallistua niihin liittyvään toimintaan (muun muassa muita heikommassa 
asemassa olevien mukaan ottaminen sekä taide- ja kulttuurilukutaito) sekä tarjonnan 
monipuolisuudeksi (esimerkiksi näytelmien tekstitys). Koulutuksella on tärkeä merkitys 
yleisöpohjan laajentamisessa. Tarkistus on yhdenmukainen Kulttuuri-ohjelmaa koskevan 
komission arvioinnin kanssa.

Tarkistus 227
Chrysoula Paliadeli

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 10 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(10 a) Euroopan kulttuuriala ja luovat 
toimialat keinona edistää talouskasvua, 
sosiaalista osallisuutta, politiikan 
tuntemusta ja luoda työpaikkoja ovat 
erittäin merkittävässä asemassa, sillä 
niiden avulla voidaan ylläpitää matkailun 
kannalta maailmanlaajuista kiinnostusta 
eurooppalaiseen kulttuuriperintöön ja 
siihen liittyviin nähtävyyksiin. Sen vuoksi 
jäsenvaltioiden olisi tuettava 
eurooppalaista kulttuuriperintöä 
käsitteleviä tutkimuksia ja tutkimusta ja 
Euroopan unionin olisi kannustettava 
niihin, sillä ne ovat tärkeä väline 
Euroopan talouden kilpailukyvyn 
edistämisessä globaalissa maailmassa.

Or. en

Tarkistus 228
Helga Trüpel, Malika Benarab-Attou

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 11 kappale
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Komission teksti Tarkistus

(11) Digitalisoitumisella on valtaisa 
vaikutus kulttuurialan ja luovien alojen 
tuotteiden ja palvelujen tuotantoon, 
levitykseen, käyttöön, kulutukseen ja 
rahallisen arvon määräytymiseen. Nämä 
muutokset tarjoavat suuria
mahdollisuuksia Euroopan kulttuurialalle 
ja luoville toimialoille. 
Levityskustannusten aleneminen, uudet 
jakelukanavat ja erikoistuotteille avautuvat 
uudet mahdollisuudet voivat helpottaa 
markkinoille pääsyä ja lisätä liikkuvuutta 
maailmanlaajuisesti. Jotta nämä 
mahdollisuudet voitaisiin käyttää hyväksi
ja sopeutua digitalisoitumisen ja 
globalisoitumisen tuomiin muutoksiin, 
kulttuurialalla ja luovilla toimialoilla on 
hankittava uusia taitoja, voitava saada 
helpommin rahoitusta laitteistojen 
saattamiseksi ajan tasalle, kehitettävä 
uusia tuotanto- ja jakelumenetelmiä ja 
sopeutettava näiden alojen omia
liiketoimintamalleja.

(11) Digitalisoitumisella on valtaisa 
vaikutus kulttuurialan ja luovien alojen 
tuotteiden ja palvelujen tuotantoon, 
levitykseen, käyttöön, kulutukseen ja 
rahallisen arvon määräytymiseen. Nämä 
muutokset tarjoavat mittavia 
mahdollisuuksia Euroopan kulttuurialalle 
ja luoville toimialoille. 
Levityskustannusten aleneminen, uudet 
jakelukanavat ja erikoistuotteille avautuvat 
uudet mahdollisuudet voivat helpottaa 
kulttuurialan teosten ja taideteosten
markkinoille pääsyä ja lisätä niiden 
liikkuvuutta maailmanlaajuisesti. Jotta 
nämä mahdollisuudet voitaisiin hyödyntää 
kaikilta osin, kulttuurialalla ja luovilla 
toimialoilla on hankittava johtamistaitoja 
ja digitaalisia taitoja ja näin ollen voitava 
saada entistä enemmän rahoitusta, jotta 
voidaan saattaa ajan tasalle laitteistoja, 
kehittää uusia tuotanto- ja 
jakelumenetelmiä ja kehittää näiden alojen 
omia oikeudenmukaisia ja luovia
liiketoimintamalleja

Or. en

Tarkistus 229
Georgios Papanikolaou

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 11 kappale

Komission teksti Tarkistus

(11) Digitalisoitumisella on valtaisa 
vaikutus kulttuurialan ja luovien alojen 
tuotteiden ja palvelujen tuotantoon, 
levitykseen, käyttöön, kulutukseen ja 
rahallisen arvon määräytymiseen. Nämä 
muutokset tarjoavat suuria mahdollisuuksia 
Euroopan kulttuurialalle ja luoville 
toimialoille. Levityskustannusten 

(11) Digitalisoitumisella on valtaisa 
vaikutus kulttuurialan ja luovien alojen 
tuotteiden ja palvelujen tuotantoon, 
levitykseen, käyttöön, kulutukseen ja 
rahallisen arvon määräytymiseen. Nämä 
muutokset tarjoavat suuria mahdollisuuksia 
Euroopan kulttuurialalle ja luoville 
toimialoille. Levityskustannusten 
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aleneminen, uudet jakelukanavat ja 
erikoistuotteille avautuvat uudet 
mahdollisuudet voivat helpottaa 
markkinoille pääsyä ja lisätä liikkuvuutta 
maailmanlaajuisesti. Jotta nämä 
mahdollisuudet voitaisiin käyttää hyväksi 
ja sopeutua digitalisoitumisen ja 
globalisoitumisen tuomiin muutoksiin, 
kulttuurialalla ja luovilla toimialoilla on 
hankittava uusia taitoja, voitava saada
helpommin rahoitusta laitteistojen 
saattamiseksi ajan tasalle, kehitettävä uusia 
tuotanto- ja jakelumenetelmiä ja 
sopeutettava liiketoimintamalleja.

aleneminen, uudet jakelukanavat ja 
erikoistuotteille avautuvat uudet 
mahdollisuudet voivat helpottaa 
markkinoille pääsyä ja lisätä liikkuvuutta 
maailmanlaajuisesti. Jotta nämä 
mahdollisuudet voitaisiin käyttää hyväksi 
ja sopeutua digitalisoitumisen ja 
globalisoitumisen tuomiin muutoksiin, 
kulttuurialalla ja luovilla toimialoilla on 
hankittava uusia taitoja, voitava saada 
mahdollisuus parempaan tiedonsaantiin,
voitava saada helpommin rahoitusta 
laitteistojen saattamiseksi ajan tasalle, 
kehitettävä uusia tuotanto- ja 
jakelumenetelmiä ja sopeutettava 
liiketoimintamalleja.

Or. el

Tarkistus 230
Marietje Schaake

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 11 kappale

Komission teksti Tarkistus

(11) Digitalisoitumisella on valtaisa 
vaikutus kulttuurialan ja luovien alojen 
tuotteiden ja palvelujen tuotantoon, 
levitykseen, käyttöön, kulutukseen ja 
rahallisen arvon määräytymiseen. Nämä 
muutokset tarjoavat suuria mahdollisuuksia 
Euroopan kulttuurialalle ja luoville 
toimialoille. Levityskustannusten 
aleneminen, uudet jakelukanavat ja 
erikoistuotteille avautuvat uudet 
mahdollisuudet voivat helpottaa 
markkinoille pääsyä ja lisätä liikkuvuutta 
maailmanlaajuisesti. Jotta nämä 
mahdollisuudet voitaisiin käyttää hyväksi 
ja sopeutua digitalisoitumisen ja 
globalisoitumisen tuomiin muutoksiin, 
kulttuurialalla ja luovilla toimialoilla on 
hankittava uusia taitoja, voitava saada 
helpommin rahoitusta laitteistojen 

(11) Digitalisoitumisella on valtaisa 
vaikutus kulttuurialan ja luovien alojen 
tuotteiden ja palvelujen tuotantoon, 
levitykseen, käyttöön, kulutukseen ja 
rahallisen arvon määräytymiseen. Nämä 
muutokset tarjoavat suuria mahdollisuuksia 
Euroopan kulttuurialalle ja luoville 
toimialoille. Levityskustannusten 
aleneminen, uudet jakelukanavat, entistä 
laajemmat ja maailmanlaajuiset yleisöt ja 
erikoistuotteille avautuvat uudet 
mahdollisuudet voivat helpottaa 
markkinoille pääsyä ja lisätä liikkuvuutta 
maailmanlaajuisesti. Jotta nämä 
mahdollisuudet voitaisiin käyttää hyväksi 
ja sopeutua digitalisoitumisen ja 
globalisoitumisen tuomiin muutoksiin, 
kulttuurialalla ja luovilla toimialoilla on 
hankittava uusia taitoja, voitava saada 
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saattamiseksi ajan tasalle, kehitettävä uusia 
tuotanto- ja jakelumenetelmiä ja 
sopeutettava liiketoimintamalleja.

helpommin rahoitusta laitteistojen 
saattamiseksi ajan tasalle, kehitettävä uusia 
tuotanto- ja jakelumenetelmiä ja 
sopeutettava liiketoimintamalleja.

Or. en

Tarkistus 231
Lothar Bisky, Marie-Christine Vergiat

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 12 kappale

Komission teksti Tarkistus

(12) Levityskäytännöillä on nykyisin suuri 
vaikutus elokuvien rahoitusjärjestelmään. 
On kuitenkin tarpeen pyrkiä lisäämään 
houkuttelevaa laillista tarjontaa verkossa 
ja innovointia. Siksi on tarpeen edistää 
uusien levitysmenetelmien joustavuutta, 
jotta mahdollistetaan uusien 
liiketoimintamallien soveltaminen.

(12) Levityskäytännöillä on nykyisin suuri 
vaikutus elokuvien rahoitusjärjestelmään. 
On kuitenkin tarpeen pyrkiä lisäämään 
jakelukanavia koskevaa joustavuutta 
esimerkiksi kumoamalla 
tuontikieltokaudet, jotta etenkin taide-
elokuvia (art house) pystytään 
markkinoimaan tehokkaammin. 

Or. de

Tarkistus 232
Marietje Schaake

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 12 kappale

Komission teksti Tarkistus

(12) Levityskäytännöillä on nykyisin suuri 
vaikutus elokuvien rahoitusjärjestelmään. 
On kuitenkin tarpeen pyrkiä lisäämään 
houkuttelevaa laillista tarjontaa verkossa ja 
edistää innovointia. Siksi on tarpeen 
edistää uusien levitysmenetelmien 
joustavuutta, jotta mahdollistetaan uusien 
liiketoimintamallien soveltaminen.

(12) Levityskäytännöillä on nykyisin suuri 
vaikutus elokuvien tulojärjestelmään. On 
kuitenkin tarpeen pyrkiä lisäämään 
houkuttelevaa, helposti saatavilla olevaa ja 
kohtuuhintaista laillista tarjontaa verkossa 
ja edistää innovointia. Siksi on tärkeää
uudistaa ja yhdenmukaistaa teollis- ja 
tekijänoikeuksia Euroopassa, edistää 
uusien levitysmenetelmien joustavuutta ja 
uudistaa julkaisuaikojen mallia, jotta 
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mahdollistetaan uusien liike- ja 
yritystoimintamallien kehittäminen. 

Or. en

Tarkistus 233
Lothar Bisky, Marie-Christine Vergiat

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 12 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(12 a) Jotta voidaan tavoittaa uusia 
yleisöryhmiä, jäsenvaltioiden ja EU:n 
olisi toteutettava kohdennettuja 
toimenpiteitä, joilla tavoitetaan paremmin 
yksittäiset yhteiskuntaryhmät ja lisätään 
heidän osallistumistaan ja osallisuuttaan. 

Or. de

Tarkistus 234
Cătălin Sorin Ivan

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 12 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(12 a) Monet kulttuurin alat, kuten 
kuvataiteet, perustuvat teknologiaan, 
minkä vuoksi teknisten ja taiteellisten 
näkökohtien erottaminen toisistaan on 
vaikeaa. Näin ollen on olennaisen 
tärkeää, että ohjelma on näiden alojen 
tapauksessa joustava.

Or. ro

Tarkistus 235
Marietje Schaake
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Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 12 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(12 a) On tärkeää edistää muun muassa 
kulttuuria opetus- ja erityisohjelmissa, 
taiteellisen, kulttuurisen ja luovien alojen 
koulutuksen lisäämistä sekä elokuva- ja 
medialukutaitoa sekä digitaalista 
lukutaitoa. 

Or. en

Tarkistus 236
Helga Trüpel

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 13 kappale

Komission teksti Tarkistus

(13) Yksi kulttuurialaa ja luovia toimialoja, 
varsinkin pieniä toimijoita, kuten pk-
yrityksiä ja mikroyrityksiä, koskevista 
suurimmista haasteista on vaikeus saada 
rahoitusta toimintaa, kasvua, kilpailukyvyn 
säilyttämistä ja kansainvälistymistä varten. 
Tämä ongelma koskee pk-yrityksiä 
yleensäkin, mutta tilanne on selvästi 
vaikeampi kulttuurialalla ja luovilla 
toimialoilla siksi, että niiden varat ovat 
usein luonteeltaan aineettomia, niiden 
tuotteet ovat ainutkertaisia 
"prototyyppejä", alan toimijoiden 
investointihalukkuus on vähäistä ja 
rahoituslaitosten investointivalmiudet ovat 
riittämättömät.

(13) Yksi kulttuurialaa ja luovia toimialoja, 
varsinkin pieniä toimijoita, kuten mikro- ja 
pk-yrityksiä, koskevista suurimmista 
haasteista on vaikeus saada rahoitusta 
toimintaa, kasvua, kilpailukyvyn 
säilyttämistä ja toimintansa 
kansainvälistämistä varten. Tämä ongelma 
koskee pk-yrityksiä yleensäkin, mutta 
tilanne on selvästi vaikeampi 
kulttuurialalla ja luovilla toimialoilla siksi, 
että niiden varat ovat usein luonteeltaan 
aineettomia, niiden tuotteet ovat 
ainutkertaisia "prototyyppejä" ja niillä on 
luontainen tarve ottaa riskejä ja kokeilla, 
jotta ne voisivat innovoida. Myös 
rahoituslaitosten on ymmärrettävä 
toimijoiden riskienottotarve ja tuettava 
sitä. 

Or. en
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Tarkistus 237
Marietje Schaake

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 13 kappale

Komission teksti Tarkistus

(13) Yksi kulttuurialaa ja luovia toimialoja, 
varsinkin pieniä toimijoita, kuten pk-
yrityksiä ja mikroyrityksiä, koskevista 
suurimmista haasteista on vaikeus saada 
rahoitusta toimintaa, kasvua, kilpailukyvyn 
säilyttämistä ja kansainvälistymistä varten. 
Tämä ongelma koskee pk-yrityksiä 
yleensäkin, mutta tilanne on selvästi 
vaikeampi kulttuurialalla ja luovilla 
toimialoilla siksi, että niiden varat ovat 
usein luonteeltaan aineettomia, niiden 
tuotteet ovat ainutkertaisia "prototyyppejä", 
alan toimijoiden investointihalukkuus on 
vähäistä ja rahoituslaitosten 
investointivalmiudet ovat riittämättömät.

(13) Yksi kulttuurialaa ja luovia toimialoja, 
varsinkin pieniä toimijoita, kuten pk-
yrityksiä ja mikroyrityksiä, koskevista 
suurimmista haasteista on vaikeus saada 
rahoitusta – erityisesti unionin rahoitusta 
liian monimutkaisten hakumenettelyjen 
vuoksi – toimintaa, kasvua, kilpailukyvyn 
säilyttämistä ja kansainvälistymistä varten. 
Tämä ongelma koskee pk-yrityksiä 
yleensäkin, mutta tilanne on selvästi 
vaikeampi kulttuurialalla ja luovilla 
toimialoilla siksi, että niiden varat ovat 
usein luonteeltaan aineettomia, niiden 
tuotteet ovat ainutkertaisia "prototyyppejä", 
alan toimijoiden investointihalukkuus on 
vähäistä ja rahoituslaitosten investointeja 
koskeva tietämys ja valmiudet ovat 
riittämättömät.

Or. en

Tarkistus 238
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Santiago Fisas Ayxela

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 13 kappale

Komission teksti Tarkistus

(13) Yksi kulttuurialaa ja luovia toimialoja, 
varsinkin pieniä toimijoita, kuten pk-
yrityksiä ja mikroyrityksiä, koskevista 
suurimmista haasteista on vaikeus saada 
rahoitusta toimintaa, kasvua, kilpailukyvyn 
säilyttämistä ja kansainvälistymistä varten. 
Tämä ongelma koskee pk-yrityksiä
yleensäkin, mutta tilanne on selvästi 
vaikeampi kulttuurialalla ja luovilla 

(13) Yksi kulttuurialaa ja luovia toimialoja, 
varsinkin pieniä toimijoita, kuten voittoa 
tavoittelemattomia organisaatioita, pk-
yrityksiä ja mikroyrityksiä, koskevista 
suurimmista haasteista on vaikeus saada 
rahoitusta toimintaa, kasvua, kilpailukyvyn 
säilyttämistä ja kansainvälistymistä varten. 
Tämä ongelma koskee näitä toimijoita 
yleensäkin, mutta tilanne on selvästi 



AM\916408FI.doc 29/224 PE498.014v01-00

FI

toimialoilla siksi, että niiden varat ovat 
usein luonteeltaan aineettomia, niiden 
tuotteet ovat ainutkertaisia "prototyyppejä", 
alan toimijoiden investointihalukkuus on 
vähäistä ja rahoituslaitosten 
investointivalmiudet ovat riittämättömät.

vaikeampi kulttuurialalla ja luovilla 
toimialoilla siksi, että niiden varat ovat 
usein luonteeltaan aineettomia, niiden 
tuotteet ovat ainutkertaisia "prototyyppejä", 
alan toimijoiden investointihalukkuus on 
vähäistä ja rahoituslaitosten 
investointivalmiudet ovat riittämättömät.

Or. fr

Tarkistus 239
Marco Scurria

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 13 kappale

Komission teksti Tarkistus

(13) Yksi kulttuurialaa ja luovia toimialoja, 
varsinkin pieniä toimijoita, kuten pk-
yrityksiä ja mikroyrityksiä, koskevista 
suurimmista haasteista on vaikeus saada 
rahoitusta toimintaa, kasvua, kilpailukyvyn 
säilyttämistä ja kansainvälistymistä varten. 
Tämä ongelma koskee pk-yrityksiä 
yleensäkin, mutta tilanne on selvästi 
vaikeampi kulttuurialalla ja luovilla 
toimialoilla siksi, että niiden varat ovat 
usein luonteeltaan aineettomia, niiden 
tuotteet ovat ainutkertaisia 
”prototyyppejä”, alan toimijoiden 
investointihalukkuus on vähäistä ja 
rahoituslaitosten investointivalmiudet ovat 
riittämättömät.

(13) Yksi kulttuurialaa ja luovia toimialoja, 
varsinkin pieniä toimijoita, kuten pk-
yrityksiä ja mikroyrityksiä, koskevista 
suurimmista haasteista on vaikeus saada 
rahoitusta toimintaa, kasvua, kilpailukyvyn 
säilyttämistä ja kansainvälistymistä varten. 
Tämä ongelma koskee pk-yrityksiä 
yleensäkin, mutta tilanne on selvästi 
vaikeampi kulttuurialalla ja luovilla 
toimialoilla siksi, että niiden varat ovat 
usein luonteeltaan aineettomia, niiden 
tuotteet ovat ainutkertaisia "prototyyppejä",
niillä on luontainen tarve ottaa riskejä ja 
kokeilla, jotta ne voisivat innovoida, alan 
toimijoiden investointihalukkuus on 
vähäistä ja rahoituslaitosten 
investointivalmiudet ovat riittämättömät.

Or. en

Perustelu

Riskienotto ja innovointi ovat tärkeitä luovuudelle ja innovoinnille. Niitä olisi tuettava, jotta 
voidaan saavuttaa Eurooppa 2020 -strategian koulutusta, tutkimusta ja työllisyyttä koskevat 
keskeiset tavoitteet ja sen älykästä kasvua koskevat tavoitteet, jotka liittyvät tietoon ja 
innovointiin perustuva talouden kehittämiseen, sekä toteuttaa Eurooppa 2020 - strategian 
lippulaiva-aloitteet: "Innovaatiounioni", "Euroopan digitaalistrategia", "Uusia työpaikkoja" 
ja "Uudet taidot uusia työpaikkoja varten". 
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Tarkistus 240
Georgios Papanikolaou

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 13 kappale

Komission teksti Tarkistus

(13) Yksi kulttuurialaa ja luovia toimialoja, 
varsinkin pieniä toimijoita, kuten pk-
yrityksiä ja mikroyrityksiä, koskevista 
suurimmista haasteista on vaikeus saada 
rahoitusta toimintaa, kasvua, kilpailukyvyn 
säilyttämistä ja kansainvälistymistä varten. 
Tämä ongelma koskee pk-yrityksiä 
yleensäkin, mutta tilanne on selvästi 
vaikeampi kulttuurialalla ja luovilla 
toimialoilla siksi, että niiden varat ovat 
usein luonteeltaan aineettomia, niiden 
tuotteet ovat ainutkertaisia "prototyyppejä", 
alan toimijoiden investointihalukkuus on 
vähäistä ja rahoituslaitosten 
investointivalmiudet ovat riittämättömät.

(13) Yksi kulttuurialaa ja luovia toimialoja, 
varsinkin pieniä toimijoita, kuten pk-
yrityksiä ja mikroyrityksiä, koskevista 
suurimmista haasteista on vaikeus saada 
rahoitusta toimintaa, kasvua, työpaikkojen 
luomista, kilpailukyvyn säilyttämistä ja 
kasvattamista sekä kansainvälistymistä 
varten. Tämä ongelma koskee pk-yrityksiä 
yleensäkin, mutta tilanne on selvästi 
vaikeampi kulttuurialalla ja luovilla 
toimialoilla siksi, että niiden varat ovat 
usein luonteeltaan aineettomia, niiden 
tuotteet ovat ainutkertaisia "prototyyppejä", 
alan toimijoiden investointihalukkuus on 
vähäistä ja rahoituslaitosten 
investointivalmiudet ovat riittämättömät.

Or. el

Tarkistus 241
Marietje Schaake

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 14 kappale

Komission teksti Tarkistus

(14) Eurooppalainen luovien alojen 
liittoutuma (European Creative Industries 
Alliance) on monialainen aloite, jolla 
etupäässä tuetaan luovia toimialoja 
toimintapolitiikan tasolla. Sen tavoitteena 
on saada liikkeelle lisärahoitusta luoville 
aloille ja herättää luovien alojen tarjoamille 
palveluille kysyntää muilla aloilla. Jotta 
voitaisiin paremmin tukea innovointia 

(14) Eurooppalainen luovien alojen 
liittoutuma (European Creative Industries 
Alliance) on monialainen aloite, jolla 
etupäässä tuetaan luovia toimialoja 
toimintapolitiikan tasolla. Sen tavoitteena 
on saada liikkeelle yksityistä lisärahoitusta 
luoville aloille ja herättää luovien alojen 
tarjoamille palveluille kysyntää muilla 
aloilla. Jotta voitaisiin paremmin tukea 
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luovilla aloilla, on tarpeen testata uusia 
välineitä, joita voidaan hyödyntää 
eurooppalaisten, kansallisten ja alueellisten 
sidosryhmien välisellä politiikan 
oppimisfoorumilla.

innovointia luovilla aloilla, on tarpeen 
testata uusia välineitä, joita voidaan 
hyödyntää eurooppalaisten, kansallisten ja 
alueellisten sidosryhmien välisellä 
politiikan oppimisfoorumilla.

Or. en

Tarkistus 242
Marietje Schaake

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 15 kappale

Komission teksti Tarkistus

(15) Kulttuurialaa ja luovia toimialoja 
koskevat unionin nykyiset erilliset 
ohjelmat on tarpeen yhdistää yhdeksi 
kattavaksi puiteohjelmaksi, jotta voitaisiin 
tehokkaammin auttaa näiden alojen 
toimijoita hyödyntämään digitalisoitumisen 
ja globalisoitumisen tarjoamia 
mahdollisuuksia ja välttämään 
markkinoiden pirstaloitumisesta aiheutuvia 
ongelmia. Jotta ohjelma olisi vaikuttava, 
siinä olisi otettava huomioon eri osa-alojen 
erityispiirteet, erilaiset kohderyhmät ja
erityistarpeet soveltamalla räätälöityjä 
toimintamalleja eri ohjelmalohkoissa.

(15) Kulttuurialaa ja luovia toimialoja 
koskevat unionin nykyiset erilliset 
ohjelmat on tarpeen yhdistää ja sulauttaa
yhdeksi kattavaksi puiteohjelmaksi, jotta 
voitaisiin tehokkaammin ja tuloksekkaasti
auttaa näiden alojen toimijoita 
hyödyntämään digitalisoitumisen ja 
globalisoitumisen tarjoamia 
mahdollisuuksia ja välttämään 
markkinoiden pirstaloitumisesta aiheutuvia 
ongelmia. Jotta ohjelma olisi vaikuttava, 
siinä olisi otettava huomioon eri osa-alojen 
erityispiirteet, erilaiset kohderyhmät ja 
erityistarpeet soveltamalla räätälöityjä 
toimintamalleja eri ohjelmalohkoissa siten, 
että samalla varmistetaan lisäarvon ja 
tehokkuuden vaaliminen.

Or. en

Tarkistus 243
Lothar Bisky, Marie-Christine Vergiat

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 16 kappale
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Komission teksti Tarkistus

(16) Euroopan kulttuurikaupunki- ja 
Euroopan kulttuuriperintötunnus -
hankkeet osaltaan vahvistavat tunnetta 
kuulumisesta yhteiseen 
kulttuurialueeseen ja lisäävät
kulttuuriperinnön arvoa. Näille kahdelle 
unionin toimelle olisi annettava 
rahoitusta.

(16) Lisäksi olisi asetettava varoja 
Euroopan kulttuurikaupunki- ja 
Euroopan kulttuuriperintötunnus 
hankkeita varten, koska näillä aloitteilla 
edistetään kulttuurista integraatiota, 
lisätään kulttuuriperinnön arvoa ja 
edistetään eurooppalaisen julkisen tilan 
muodostamista.

Or. de

Tarkistus 244
Chrysoula Paliadeli

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 16 kappale

Komission teksti Tarkistus

(16) Euroopan kulttuurikaupunki- ja 
Euroopan kulttuuriperintötunnus -hankkeet 
osaltaan vahvistavat tunnetta kuulumisesta 
yhteiseen kulttuurialueeseen ja lisäävät 
kulttuuriperinnön arvoa. Näille kahdelle 
unionin toimelle olisi annettava rahoitusta.

(16) Euroopan kulttuurikaupunki- ja 
Euroopan kulttuuriperintötunnus -hankkeet 
sekä eurooppalaisten kulttuuripalkintojen 
kaltaiset erityistoimet osaltaan vahvistavat 
tunnetta kuulumisesta yhteiseen 
kulttuurialueeseen, edistävät kulttuurien 
välistä vuoropuhelua ja keskinäistä 
ymmärrystä ja lisäävät kulttuuriperinnön 
arvoa. Näille kahdelle unionin toimelle 
olisi annettava rahoitusta.

Or. en

Tarkistus 245
Marietje Schaake

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 16 kappale

Komission teksti Tarkistus

(16) Euroopan kulttuurikaupunki- ja (16) Euroopan kulttuurikaupunki- ja 
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Euroopan kulttuuriperintötunnus -hankkeet 
osaltaan vahvistavat tunnetta kuulumisesta 
yhteiseen kulttuurialueeseen ja lisäävät 
kulttuuriperinnön arvoa. Näille kahdelle 
unionin toimelle olisi annettava rahoitusta.

Euroopan kulttuuriperintötunnus -hankkeet 
voivat osaltaan vahvistavat tunnetta 
kuulumisesta yhteiseen kulttuurialueeseen 
ja lisäävät kulttuuriperinnön varsinaista
arvoa. Näille kahdelle unionin toimelle 
olisi annettava rahoitusta.

Or. en

Tarkistus 246
Georgios Papanikolaou

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 16 kappale

Komission teksti Tarkistus

(16) Euroopan kulttuurikaupunki- ja 
Euroopan kulttuuriperintötunnus -hankkeet 
osaltaan vahvistavat tunnetta kuulumisesta 
yhteiseen kulttuurialueeseen ja lisäävät 
kulttuuriperinnön arvoa. Näille kahdelle 
unionin toimelle olisi annettava rahoitusta.

(16) Euroopan kulttuurikaupunki- ja 
Euroopan kulttuuriperintötunnus -hankkeet 
osaltaan vahvistavat tunnetta kuulumisesta 
yhteiseen kulttuurialueeseen ja lisäävät 
kulttuuriperinnön arvoa. Näille kahdelle 
unionin toimelle olisi annettava rahoitusta 
ja toteutettava niitä koskevia 
asianmukaisia edistystoimia.

Or. el

Tarkistus 247
Marek Henryk Migalski

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 16 kappale

Komission teksti Tarkistus

(16) Euroopan kulttuurikaupunki- ja 
Euroopan kulttuuriperintötunnus -hankkeet 
osaltaan vahvistavat tunnetta kuulumisesta 
yhteiseen kulttuurialueeseen ja lisäävät 
kulttuuriperinnön arvoa. Näille kahdelle 
unionin toimelle olisi annettava rahoitusta.

(16) Euroopan kulttuurikaupunki- ja 
Euroopan kulttuuriperintötunnus -hankkeet 
osaltaan vahvistavat tunnetta kuulumisesta 
yhteiseen kulttuurialueeseen ja lisäävät 
kulttuuriperinnön arvoa. Näille kahdelle 
unionin toimelle olisi annettava rahoitusta 
ottaen asianmukaisesti huomioon 
nykyisen rahoituskriisin realiteetit.
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Or. pl

Tarkistus 248
Emilio Menéndez del Valle

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 16 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(16 a) Ohjelmassa olisi otettava 
huomioon, että kulttuurilla on luontainen 
arvo, joka ei riipu kulttuuriesineiden ja -
palveluiden taloudellisista 
ulottuvuuksista. Tämä kulttuurin 
kahtalainen luonne olisi otettava 
ohjelmaa laadittaessa huomioon sen 
varmistamiseksi, ettei siinä keskitytä 
yksinomaan taloudelliseen 
kilpailukykyyn.

Or. es

Tarkistus 249
Maurice Ponga, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 16 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(16 a) Luonnolliset henkilöt 
merentakaisista maista tai merentakaisilta 
alueilta ja merentakaisen maan tai alueen 
toimivaltaiset julkiset tai yksityiset elimet 
ja laitokset voivat osallistua unionin 
ohjelmiin neuvoston Euroopan unionin 
merentakaisten maiden ja alueiden 
osallistumisesta antaman päätöksen 
mukaisesti.

Or. fr
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Perustelu

Nykyinen päätös merentakaisesta assosiaatiosta mahdollistaa merentakaisten maiden ja 
alueiden osallistumisen eurooppalaisiin kulttuurialan ohjelmiin. Uusi päätös mahdollistaa 
myös merentakaisten maiden ja alueiden osallistumisen kaikkiin Euroopan unionin ohjelmiin.
Asetuksessa on näin ollen syytä korostaa tätä mahdollisuutta.

Tarkistus 250
Jean-Marie Cavada

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 17 kappale

Komission teksti Tarkistus

(17) Ohjelmaan voivat osallistua liittyvät 
maat, ehdokasmaat ja mahdolliset 
ehdokasmaat, joita varten on laadittu 
liittymistä valmisteleva strategia, niiden 
yleisten unionin ohjelmiin osallistumista 
koskevien periaatteiden ja ehtojen 
mukaisesti, joista on säädetty 
asianomaisissa puitesopimuksissa, 
assosiaationeuvoston päätöksissä tai 
vastaavissa sopimuksissa, EFTA-maat, 
jotka ovat ETA-sopimuksen osapuolia, 
sekä Euroopan naapuruuspolitiikan 
kattaman alueen maat niiden menettelyjen 
mukaisesti, jotka määritellään näiden 
maiden kanssa niiden osallistumista 
Euroopan unionin ohjelmiin koskevien 
puitesopimusten perusteella. Sveitsin 
valaliitto voi osallistua ohjelmaan kyseisen 
maan kanssa sovittavien erityisjärjestelyjen 
mukaisesti.

(17) Puiteohjelmaan voivat osallistua 
jäsenvaltiot, liittyvät maat, ehdokasmaat ja 
mahdolliset ehdokasmaat, joita varten on 
laadittu liittymistä valmisteleva strategia, 
niiden yleisten unionin ohjelmiin 
osallistumista koskevien periaatteiden ja 
ehtojen mukaisesti, joista on säädetty 
asianomaisissa puitesopimuksissa, 
assosiaationeuvoston päätöksissä tai 
vastaavissa sopimuksissa, EFTA-maat, 
jotka ovat ETA-sopimuksen osapuolia, 
sekä Euroopan naapuruuspolitiikan 
kattaman alueen maat niiden menettelyjen 
mukaisesti, jotka määritellään näiden 
maiden kanssa niiden osallistumista 
Euroopan unionin ohjelmiin koskevien 
puitesopimusten perusteella. Sveitsin 
valaliitto voi osallistua ohjelmaan kyseisen 
maan kanssa sovittavien erityisjärjestelyjen 
mukaisesti.

Or. fr

Tarkistus 251
Maurice Ponga, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 17 kappale
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Komission teksti Tarkistus

(17) Ohjelmaan voivat osallistua liittyvät 
maat, ehdokasmaat ja mahdolliset 
ehdokasmaat, joita varten on laadittu 
liittymistä valmisteleva strategia, niiden 
yleisten unionin ohjelmiin osallistumista 
koskevien periaatteiden ja ehtojen 
mukaisesti, joista on säädetty 
asianomaisissa puitesopimuksissa, 
assosiaationeuvoston päätöksissä tai 
vastaavissa sopimuksissa, EFTA-maat, 
jotka ovat ETA-sopimuksen osapuolia, 
sekä Euroopan naapuruuspolitiikan 
kattaman alueen maat niiden menettelyjen 
mukaisesti, jotka määritellään näiden 
maiden kanssa niiden osallistumista 
Euroopan unionin ohjelmiin koskevien 
puitesopimusten perusteella. Sveitsin 
valaliitto voi osallistua ohjelmaan kyseisen 
maan kanssa sovittavien erityisjärjestelyjen 
mukaisesti.

(17) Ohjelmaan voivat osallistua myös 
liittyvät maat, ehdokasmaat ja mahdolliset 
ehdokasmaat, joita varten on laadittu 
liittymistä valmisteleva strategia, niiden 
yleisten unionin ohjelmiin osallistumista 
koskevien periaatteiden ja ehtojen 
mukaisesti, joista on säädetty 
asianomaisissa puitesopimuksissa, 
assosiaationeuvoston päätöksissä tai 
vastaavissa sopimuksissa, EFTA-maat, 
jotka ovat ETA-sopimuksen osapuolia, 
sekä Euroopan naapuruuspolitiikan 
kattaman alueen maat niiden menettelyjen 
mukaisesti, jotka määritellään näiden 
maiden kanssa niiden osallistumista 
Euroopan unionin ohjelmiin koskevien 
puitesopimusten perusteella. Sveitsin 
valaliitto voi osallistua ohjelmaan kyseisen 
maan kanssa sovittavien erityisjärjestelyjen 
mukaisesti.

Or. fr

Tarkistus 252
Helga Trüpel

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 17 kappale

Komission teksti Tarkistus

(17) Ohjelmaan voivat osallistua liittyvät 
maat, ehdokasmaat ja mahdolliset 
ehdokasmaat, joita varten on laadittu 
liittymistä valmisteleva strategia, niiden 
yleisten unionin ohjelmiin osallistumista 
koskevien periaatteiden ja ehtojen 
mukaisesti, joista on säädetty 
asianomaisissa puitesopimuksissa, 
assosiaationeuvoston päätöksissä tai 
vastaavissa sopimuksissa, EFTA-maat, 
jotka ovat ETA-sopimuksen osapuolia, 
sekä Euroopan naapuruuspolitiikan 

(17) Ohjelmaan voivat osallistua 
jäsenvaltiot, liittyvät maat, ehdokasmaat ja 
mahdolliset ehdokasmaat, joita varten on 
laadittu liittymistä valmisteleva strategia, 
niiden yleisten unionin ohjelmiin 
osallistumista koskevien periaatteiden ja 
ehtojen mukaisesti, joista on säädetty 
asianomaisissa puitesopimuksissa, 
assosiaationeuvoston päätöksissä tai 
vastaavissa sopimuksissa, EFTA-maat, 
jotka ovat ETA-sopimuksen osapuolia, 
sekä Euroopan naapuruuspolitiikan 



AM\916408FI.doc 37/224 PE498.014v01-00

FI

kattaman alueen maat niiden menettelyjen 
mukaisesti, jotka määritellään näiden 
maiden kanssa niiden osallistumista 
Euroopan unionin ohjelmiin koskevien 
puitesopimusten perusteella. Sveitsin 
valaliitto voi osallistua ohjelmaan kyseisen 
maan kanssa sovittavien erityisjärjestelyjen 
mukaisesti.

kattaman alueen maat niiden menettelyjen 
mukaisesti, jotka määritellään näiden 
maiden kanssa niiden osallistumista 
Euroopan unionin ohjelmiin koskevien 
puitesopimusten perusteella. Sveitsin 
valaliitto voi osallistua ohjelmaan kyseisen 
maan kanssa sovittavien erityisjärjestelyjen 
mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 253
Chrysoula Paliadeli

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 17 kappale

Komission teksti Tarkistus

(17) Ohjelmaan voivat osallistua liittyvät 
maat, ehdokasmaat ja mahdolliset 
ehdokasmaat, joita varten on laadittu 
liittymistä valmisteleva strategia, niiden 
yleisten unionin ohjelmiin osallistumista 
koskevien periaatteiden ja ehtojen 
mukaisesti, joista on säädetty 
asianomaisissa puitesopimuksissa, 
assosiaationeuvoston päätöksissä tai 
vastaavissa sopimuksissa, EFTA-maat, 
jotka ovat ETA-sopimuksen osapuolia, 
sekä Euroopan naapuruuspolitiikan 
kattaman alueen maat niiden menettelyjen 
mukaisesti, jotka määritellään näiden 
maiden kanssa niiden osallistumista 
Euroopan unionin ohjelmiin koskevien 
puitesopimusten perusteella. Sveitsin 
valaliitto voi osallistua ohjelmaan kyseisen 
maan kanssa sovittavien erityisjärjestelyjen 
mukaisesti.

(17) Ohjelmaan voivat osallistua 
Euroopan integraation puitteissa liittyvät 
maat, ehdokasmaat ja mahdolliset 
ehdokasmaat, joita varten on laadittu 
liittymistä valmisteleva strategia, niiden 
yleisten unionin ohjelmiin osallistumista 
koskevien periaatteiden ja ehtojen 
mukaisesti, joista on säädetty 
asianomaisissa puitesopimuksissa, 
assosiaationeuvoston päätöksissä tai 
vastaavissa sopimuksissa, EFTA-maat, 
jotka ovat ETA-sopimuksen osapuolia, 
sekä Euroopan naapuruuspolitiikan 
kattaman alueen maat niiden menettelyjen 
mukaisesti, jotka määritellään näiden 
maiden kanssa niiden osallistumista 
Euroopan unionin ohjelmiin koskevien 
puitesopimusten perusteella. Sveitsin 
valaliitto voi osallistua ohjelmaan kyseisen 
maan kanssa sovittavien erityisjärjestelyjen 
mukaisesti.

Or. en
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Tarkistus 254
Lothar Bisky, Marie-Christine Vergiat

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 19 kappale

Komission teksti Tarkistus

(19) Lisäksi on tarpeen vaalia yhteistyötä 
ohjelman ja kulttuuri- ja 
audiovisuaalialoilla toimivien 
kansainvälisten organisaatioiden välillä, 
joita ovat esimerkiksi Unesco ja Euroopan 
neuvosto sekä varsinkin Eurimages, 
OECD ja Maailman henkisen omaisuuden 
järjestö WIPO.

(19) Lisäksi on tarpeen vaalia yhteistyötä 
ohjelman ja kulttuuri- ja 
audiovisuaalialoilla toimivien 
kansainvälisten organisaatioiden välillä, 
joita ovat esimerkiksi Unesco ja Euroopan 
neuvosto sekä Eurimages, OECD ja 
Maailman henkisen omaisuuden järjestö 
WIPO.

Or. de

Tarkistus 255
Silvia Costa, Chrysoula Paliadeli

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 19 kappale

Komission teksti Tarkistus

(19) Lisäksi on tarpeen vaalia yhteistyötä 
ohjelman ja kulttuuri- ja 
audiovisuaalialoilla toimivien 
kansainvälisten organisaatioiden välillä, 
joita ovat esimerkiksi Unesco ja Euroopan 
neuvosto sekä varsinkin Eurimages, OECD 
ja Maailman henkisen omaisuuden 
järjestö WIPO.

(19) Lisäksi on tarpeen vaalia yhteistyötä 
ohjelman ja kulttuuri- ja 
audiovisuaalialoilla toimivien 
kansainvälisten organisaatioiden välillä, 
joita ovat esimerkiksi Unesco ja Euroopan 
neuvosto sekä varsinkin Eurimages ja 
Euroopan kulttuurireitit, OECD ja 
Maailman henkisen omaisuuden 
järjestö WIPO.

Or. en

Tarkistus 256
Marietje Schaake

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 19 kappale
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Komission teksti Tarkistus

(19) Lisäksi on tarpeen vaalia yhteistyötä 
ohjelman ja kulttuuri- ja 
audiovisuaalialoilla toimivien 
kansainvälisten organisaatioiden välillä, 
joita ovat esimerkiksi Unesco ja Euroopan 
neuvosto sekä varsinkin Eurimages, OECD 
ja Maailman henkisen omaisuuden järjestö 
WIPO.

(19) Lisäksi on tarpeen vaalia yhteistyötä 
ohjelman ja kulttuuri- ja 
audiovisuaalialoilla toimivien 
kansainvälisten organisaatioiden välillä, 
joita ovat esimerkiksi Unesco ja Euroopan 
neuvosto sekä varsinkin Eurimages, 
OECD, Maailman henkisen omaisuuden 
järjestö WIPO ja Euroopan unionin 
kansalliset kulttuuri-instituutit (EUNIC).

Or. en

Tarkistus 257
Chrysoula Paliadeli

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 20 kappale

Komission teksti Tarkistus

(20) On tarpeen varmistaa kaikkien tämän 
ohjelman puitteissa toteutettavien toimien 
Euroopan tason lisäarvo, täydentävyys 
jäsenvaltioiden toimien kanssa sekä se, että 
toimet ovat yhdenmukaisia Euroopan 
unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 
167 artiklan 4 kohdan ja muiden unionin 
toimien kanssa etenkin koulutuksen, 
tutkimuksen ja innovoinnin, teollisuus- ja 
koheesiopolitiikan, matkailun sekä 
ulkosuhteiden alalla.

(20) On tarpeen varmistaa kaikkien tämän 
ohjelman puitteissa toteutettavien toimien 
Euroopan tason lisäarvo, täydentävyys 
jäsenvaltioiden toimien kanssa sekä se, että 
toimet ovat yhdenmukaisia Euroopan 
unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 
167 artiklan 4 kohdan ja muiden unionin 
toimien kanssa etenkin koulutuksen, 
tutkimuksen ja innovoinnin, teollisuuden, 
yhteenkuuluvuuden, sosiaalisen 
osallisuuden, matkailun sekä 
ulkosuhteiden alalla.

Or. en

Tarkistus 258
Helga Trüpel, Malika Benarab-Attou

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 20 kappale
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Komission teksti Tarkistus

(20) On tarpeen varmistaa kaikkien tämän 
ohjelman puitteissa toteutettavien toimien 
Euroopan tason lisäarvo, täydentävyys 
jäsenvaltioiden toimien kanssa sekä se, että 
toimet ovat yhdenmukaisia Euroopan 
unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 
167 artiklan 4 kohdan ja muiden unionin 
toimien kanssa etenkin koulutuksen, 
tutkimuksen ja innovoinnin, teollisuus- ja 
koheesiopolitiikan, matkailun sekä 
ulkosuhteiden alalla.

(20) On tarpeen varmistaa kaikkien tämän 
ohjelman puitteissa toteutettavien toimien 
Euroopan tason lisäarvo, täydentävyys 
jäsenvaltioiden toimien kanssa sekä se, että 
toimet ovat yhdenmukaisia Euroopan 
unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 
167 artiklan 4 kohdan ja muiden unionin 
toimien kanssa etenkin koulutuksen, 
tutkimuksen ja innovoinnin, teollisuus- ja 
koheesiopolitiikan, sosiaali- ja 
terveyspolitiikan, matkailun sekä 
ulkosuhteiden alalla.

Or. en

Tarkistus 259
Marietje Schaake

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 20 kappale

Komission teksti Tarkistus

(20) On tarpeen varmistaa kaikkien tämän 
ohjelman puitteissa toteutettavien toimien 
Euroopan tason lisäarvo, täydentävyys 
jäsenvaltioiden toimien kanssa sekä se, että 
toimet ovat yhdenmukaisia Euroopan 
unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 
167 artiklan 4 kohdan ja muiden unionin 
toimien kanssa etenkin koulutuksen, 
tutkimuksen ja innovoinnin, teollisuus- ja 
koheesiopolitiikan, matkailun sekä 
ulkosuhteiden alalla.

(20) On tarpeen varmistaa kaikkien tämän 
ohjelman puitteissa toteutettavien toimien 
Euroopan tason lisäarvo, täydentävyys 
jäsenvaltioiden toimien kanssa sekä se, että 
toimet ovat yhdenmukaisia Euroopan 
unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 
167 artiklan ja muiden unionin toimien 
kanssa etenkin koulutuksen, tutkimuksen ja 
innovoinnin, teollisuus- ja 
koheesiopolitiikan, matkailun sekä 
ulkosuhteiden alalla.

Or. en

Tarkistus 260
Jean-Marie Cavada
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Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 20 kappale

Komission teksti Tarkistus

(20) On tarpeen varmistaa kaikkien tämän 
ohjelman puitteissa toteutettavien toimien 
Euroopan tason lisäarvo, täydentävyys 
jäsenvaltioiden toimien kanssa sekä se, että 
toimet ovat yhdenmukaisia Euroopan 
unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 
167 artiklan 4 kohdan ja muiden unionin 
toimien kanssa etenkin koulutuksen, 
tutkimuksen ja innovoinnin, teollisuus- ja 
koheesiopolitiikan, matkailun sekä 
ulkosuhteiden alalla.

(20) On tarpeen varmistaa kaikkien tämän 
ohjelman puitteissa toteutettavien toimien 
Euroopan tason lisäarvo, täydentävyys 
jäsenvaltioiden toimien kanssa sekä se, että 
toimet ovat yhdenmukaisia Euroopan 
unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 
167 artiklan ja erityisesti sen 4 kohdan ja 
muiden unionin toimien kanssa etenkin 
koulutuksen, tutkimuksen ja innovoinnin, 
teollisuus- ja koheesiopolitiikan, matkailun 
sekä ulkosuhteiden alalla.

Or. fr

Tarkistus 261
Lothar Bisky, Marie-Christine Vergiat

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 23 kappale

Komission teksti Tarkistus

(23) Kulttuurialan ja luovien toimialojen 
erityispiirteet olisi otettava huomioon 
ohjelman toteutuksessa, ja erityistä 
huomiota olisi kiinnitettävä hallinnollisten 
ja rahoitusmenettelyjen 
yksinkertaistamiseen.

(23) Kulttuurialan ja luovien toimialojen 
erityispiirteet olisi otettava huomioon 
ohjelman toteutuksessa, ja erityistä 
huomiota olisi kiinnitettävä niin 
kutsuttuun kolmen sektorin malliin, jossa 
erotellaan kaupallinen sektori, julkisin 
varoin tuettu sektori ja voittoa 
tavoittelematon sektori. 

Or. de

Tarkistus 262
Helga Trüpel, Malika Benarab-Attou

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 23 kappale
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Komission teksti Tarkistus

(23) Kulttuurialan ja luovien toimialojen 
erityispiirteet olisi otettava huomioon 
ohjelman toteutuksessa, ja erityistä 
huomiota olisi kiinnitettävä 
hallinnollisten ja rahoitusmenettelyjen 
yksinkertaistamiseen.

(23) Kulttuurin todellinen arvo sekä
kulttuurialan ja luovien toimialojen 
erityispiirteet olisi otettava huomioon 
ohjelman toteutuksessa tarkasteltaessa 
erityisesti voittoa tavoittelemattomien 
järjestöjen ja niiden toteuttamien 
hankkeiden merkitystä.

Or. en

Tarkistus 263
Marco Scurria

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 23 kappale

Komission teksti Tarkistus

(23) Kulttuurialan ja luovien toimialojen 
erityispiirteet olisi otettava huomioon 
ohjelman toteutuksessa, ja erityistä 
huomiota olisi kiinnitettävä hallinnollisten 
ja rahoitusmenettelyjen 
yksinkertaistamiseen.

(23) Kulttuurialan ja luovien toimialojen 
erityispiirteet olisi otettava huomioon 
ohjelman toteutuksessa muun muassa 
kuulemalla näiden alojen edustajia 
asianmukaisten kanavien kautta, ja 
erityistä huomiota olisi kiinnitettävä 
hallinnollisten ja rahoitusmenettelyjen 
yksinkertaistamiseen.

Or. en

Perustelu

Kulttuurialan ja luovien toimialojen asiaankuuluvia järjestöjä olisi kuultava valmisteltaessa 
ohjelman täytäntöönpanoa, jotta voidaan taata riittävät ja yksinkertaiset säännöt ja 
menettelyt, joissa otetaan huomioon edunsaajien, mahdollisten käyttäjien ja 
sääntelyviranomaisten tarpeet, sekä varmistaa, että ohjelmalla tarjotaan yhtäläiset 
mahdollisuudet monenlaisille toimijoille Euroopan kulttuurisessa ja taiteellisessa 
"ekosysteemissä". 

Tarkistus 264
Milan Zver
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Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 23 kappale

Komission teksti Tarkistus

(23) Kulttuurialan ja luovien toimialojen 
erityispiirteet olisi otettava huomioon 
ohjelman toteutuksessa, ja erityistä 
huomiota olisi kiinnitettävä hallinnollisten 
ja rahoitusmenettelyjen 
yksinkertaistamiseen.

(23) Kulttuurialan ja luovien toimialojen 
erityispiirteet olisi otettava huomioon 
ohjelman toteutuksessa, ja erityistä 
huomiota olisi kiinnitettävä hallinnollisten 
ja rahoitusmenettelyjen 
yksinkertaistamiseen. Kiinteämääräisen 
tuen kautta toteutettavalla 
yksinkertaistamisella olisi pyrittävä 
vähentämään mahdollisimman paljon 
ohjelmaan osallistuvien maiden välistä 
liiallista epätasapainoa.

Or. en

Perustelu

EU:n sisämarkkinoiden näkökulmasta olisi tärkeää varmistaa, että kiinteämääräisen tuen 
määrittäminen toteutetaan siten, että ohjelmaan osallistuvien maiden välistä epätasapainoa 
voidaan vähentää mahdollisimman paljon. Komission ehdotuksen johdanto-osan 23 kappale 
ei ole ristiriidassa parlamentin kannan kanssa, jonka mukaan delegoituja säädöksiä olisi 
sovellettava tämän ohjelman täytäntöönpanossa, sillä siinä ei millään tavalla viitata 
täytäntöönpanomenettelyn tyyppiin. Sen vuoksi se on sisällytettävä uudestaan tekstiin ja 
lisättävä siihen tekstillä, joka on tarkistuksessa lihavoituna.

Tarkistus 265
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Santiago Fisas Ayxela

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 23 kappale

Komission teksti Tarkistus

(23) Kulttuurialan ja luovien toimialojen 
erityispiirteet olisi otettava huomioon 
ohjelman toteutuksessa, ja erityistä 
huomiota olisi kiinnitettävä hallinnollisten 
ja rahoitusmenettelyjen 
yksinkertaistamiseen.

(23) Kulttuurin luontainen arvo ja
kulttuurialan ja luovien toimialojen 
erityispiirteet olisi otettava huomioon 
ohjelman toteutuksessa, mukaan lukien 
kulttuurilohkosta tuettavien voittoa 
tavoittelemattomien organisaatioiden ja 
hankkeiden merkitys, ja erityistä huomiota 
olisi kiinnitettävä hallinnollisten ja 
rahoitusmenettelyjen yksinkertaistamiseen.
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Or. fr

Tarkistus 266
Georgios Papanikolaou

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 23 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(23 a) On tärkeää, että kulttuurialan 
laajuutta, merkitystä ja myönteistä 
vaikutusta EU:n ja EU:n talouden 
kannalta (sen osuus on yli kolme 
prosenttia EU:n BKT:stä) tuodaan 
tehokkaammin esiin, jotta tälle alalle 
annettavan rahoituksen ja etenkin luoton 
myöntäminen helpottuisi. 

Or. el

Tarkistus 267
Lothar Bisky, Marie-Christine Vergiat

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 27 kappale

Komission teksti Tarkistus

(27) Tulospohjaisen arvioinnin 
periaatteiden mukaisesti ohjelman 
seurantaan ja arviointiin liittyvien 
menettelyjen olisi perustuttava 
yksityiskohtaisiin vuosittaisiin raportteihin, 
ja niissä olisi viitattava tässä asetuksessa 
vahvistettuihin erityisiin, mitattavissa ja 
toteutettavissa oleviin, asiaan kuuluviin ja 
ajallisesti määrättyihin tavoitteisiin ja 
indikaattoreihin.

(27) Tulospohjaisen arvioinnin 
periaatteiden mukaisesti ohjelman 
seurantaan ja arviointiin liittyvien 
menettelyjen olisi perustuttava 
yksityiskohtaisiin vuosittaisiin raportteihin, 
ja niissä olisi viitattava tässä asetuksessa 
vahvistettuihin erityisiin, mitattavissa ja 
toteutettavissa oleviin, asiaan kuuluviin ja 
ajallisesti määrättyihin tavoitteisiin ja 
soveltuviin indikaattoreihin.

Or. de
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Tarkistus 268
Jean-Marie Cavada

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 30 kappale

Komission teksti Tarkistus

(30) Ehdotettujen toimien rajat ylittävän ja 
kansainvälisen luonteen vuoksi jäsenvaltiot 
eivät pysty riittävässä määrin saavuttamaan 
näitä tavoitteita yksinään. Kyseisten 
toimien mittakaavan ja niiden odotettavissa 
olevien rajat ylittävien vaikutusten vuoksi 
tuloksia voidaan paremmin saavuttaa 
unionin tason toimilla. Unioni voi toteuttaa 
toimenpiteitä perustamissopimuksen 5 
artiklassa vahvistetun 
toissijaisuusperiaatteen mukaisesti. 
Mainitussa artiklassa vahvistetun 
suhteellisuusperiaatteen mukaisesti tässä 
päätöksessä ei ylitetä sitä, mikä on tarpeen 
Euroopan kulttuurisen ja kielellisen 
monimuotoisuuden vaalimiseen ja 
edistämiseen ja kulttuurialan ja luovien 
toimialojen kilpailukyvyn vahvistamiseen 
liittyvien tavoitteiden saavuttamisen 
tukemiseksi 1 päivän tammikuuta 2014 ja 
31 päivän joulukuuta 2020 välisenä 
aikana.

(30) Ehdotettujen toimien rajat ylittävän ja 
kansainvälisen luonteen vuoksi jäsenvaltiot 
eivät yksinään pysty riittävässä määrin 
saavuttamaan näitä tavoitteita, joita ovat 
Euroopan kulttuurisen ja kielellisen 
monimuotoisuuden sekä sen elokuva- ja 
audiovisuaaliperinnön vaalimisen, 
edistämisen ja kehittämisen tukeminen, 
kulttuurien välisen vuoropuhelun 
edistäminen ja eurooppalaisen yhteisen 
kulttuurialueen edistäminen unionin 
kansalaisuusidentiteetin vahvistamiseksi 
sekä Euroopan kulttuurialojen ja luovien 
toimialojen kapasiteetin kehittämiseksi, 
jotta voidaan vaikuttaa suotuisasti niiden 
kehittymiseen ja tukea eurooppalaisen 
audiovisuaalialan kilpailukykyä 1 päivän 
tammikuuta 2014 ja 31 päivän joulukuuta 
2020 välisenä aikana. Kyseisten toimien 
mittakaavan ja niiden odotettavissa olevien 
rajat ylittävien vaikutusten vuoksi tuloksia 
voidaan paremmin saavuttaa unionin tason 
toimilla. Unioni voi toteuttaa toimenpiteitä 
Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 5 
artiklassa vahvistetun 
toissijaisuusperiaatteen mukaisesti. 
Mainitussa artiklassa vahvistetun 
suhteellisuusperiaatteen mukaisesti tässä 
päätöksessä ei ylitetä sitä, mikä on tarpeen 
näiden tavoitteiden saavuttamiseksi.

Or. fr

Tarkistus 269
Marietje Schaake

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 30 kappale
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Komission teksti Tarkistus

(30) Ehdotettujen toimien rajat ylittävän ja 
kansainvälisen luonteen vuoksi jäsenvaltiot 
eivät pysty riittävässä määrin saavuttamaan 
näitä tavoitteita yksinään. Kyseisten 
toimien mittakaavan ja niiden odotettavissa 
olevien rajat ylittävien vaikutusten vuoksi 
tuloksia voidaan paremmin saavuttaa 
unionin tason toimilla. Unioni voi toteuttaa 
toimenpiteitä perustamissopimuksen 
5 artiklassa vahvistetun 
toissijaisuusperiaatteen mukaisesti. 
Mainitussa artiklassa vahvistetun 
suhteellisuusperiaatteen mukaisesti tässä 
päätöksessä ei ylitetä sitä, mikä on tarpeen 
Euroopan kulttuurisen ja kielellisen 
monimuotoisuuden vaalimiseen ja 
edistämiseen ja kulttuurialan ja luovien 
toimialojen kilpailukyvyn vahvistamiseen 
liittyvien tavoitteiden saavuttamisen 
tukemiseksi 1 päivän tammikuuta 2014 ja 
31 päivän joulukuuta 2020 välisenä aikana.

(30) Ehdotettujen toimien rajat ylittävän ja 
kansainvälisen luonteen vuoksi jäsenvaltiot 
eivät pysty riittävässä määrin saavuttamaan 
näitä tavoitteita yksinään. Kyseisten 
toimien mittakaavan ja niiden odotettavissa 
olevien rajat ylittävien vaikutusten vuoksi 
tuloksia voidaan paremmin saavuttaa 
unionin tason toimilla. Unioni voi toteuttaa 
toimenpiteitä perustamissopimuksen 
5 artiklassa vahvistetun 
toissijaisuusperiaatteen mukaisesti. 
Mainitussa artiklassa vahvistetun 
suhteellisuusperiaatteen mukaisesti tässä 
päätöksessä ei ylitetä sitä, mikä on tarpeen 
Euroopan kulttuurisen ja kielellisen 
monimuotoisuuden vaalimiseen ja 
edistämiseen ja kulttuurialan ja luovien 
toimialojen kilpailukyvyn vahvistamiseen 
liittyvien tavoitteiden saavuttamisen 
tukemiseksi myös kansainvälisesti
1 päivän tammikuuta 2014 ja 31 päivän 
joulukuuta 2020 välisenä aikana.

Or. en

Tarkistus 270
Helga Trüpel

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 30 kappale

Komission teksti Tarkistus

(30) Ehdotettujen toimien rajat ylittävän ja 
kansainvälisen luonteen vuoksi jäsenvaltiot 
eivät pysty riittävässä määrin saavuttamaan 
näitä tavoitteita yksinään. Kyseisten 
toimien mittakaavan ja niiden odotettavissa 
olevien rajat ylittävien vaikutusten vuoksi 
tuloksia voidaan paremmin saavuttaa 
unionin tason toimilla. Unioni voi toteuttaa 
toimenpiteitä perustamissopimuksen 
5 artiklassa vahvistetun 

(30) Ehdotettujen toimien rajat ylittävän ja 
kansainvälisen luonteen vuoksi jäsenvaltiot 
eivät pysty riittävässä määrin saavuttamaan 
näitä tavoitteita yksinään. Kyseisten 
toimien mittakaavan ja niiden odotettavissa 
olevien rajat ylittävien vaikutusten vuoksi 
tuloksia voidaan paremmin saavuttaa 
unionin tason toimilla. Unioni voi toteuttaa 
toimenpiteitä perustamissopimuksen 
5 artiklassa vahvistetun 
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toissijaisuusperiaatteen mukaisesti. 
Mainitussa artiklassa vahvistetun 
suhteellisuusperiaatteen mukaisesti tässä 
päätöksessä ei ylitetä sitä, mikä on tarpeen 
Euroopan kulttuurisen ja kielellisen 
monimuotoisuuden vaalimiseen ja 
edistämiseen ja kulttuurialan ja luovien 
toimialojen kilpailukyvyn vahvistamiseen 
liittyvien tavoitteiden saavuttamisen 
tukemiseksi 1 päivän tammikuuta 2014 ja 
31 päivän joulukuuta 2020 välisenä aikana.

toissijaisuusperiaatteen mukaisesti. 
Mainitussa artiklassa vahvistetun 
suhteellisuusperiaatteen mukaisesti tässä 
päätöksessä ei ylitetä sitä, mikä on tarpeen, 
jotta voidaan tukea niiden tavoitteiden 
saavuttamista, joita ovat siis Euroopan 
kulttuurisen ja kielellisen 
monimuotoisuuden ja sen yhteisten 
kulttuuristen elementtien vaaliminen ja 
edistäminen, unionin ulkoisen 
näkyvyyden lisääminen ja kulttuurialan ja 
luovien toimialojen kilpailukyvyn 
vahvistaminen 1 päivän tammikuuta 2014 
ja 31 päivän joulukuuta 2020 välisenä 
aikana.

Or. en

Tarkistus 271
Jean-Marie Cavada

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Tällä asetuksella perustetaan 1 päivänä 
tammikuuta 2014 alkavaksi ja 31 päivänä 
joulukuuta 2020 päättyväksi ajaksi Luova 
Eurooppa -ohjelma, jäljempänä 'ohjelma', 
jolla tuetaan kulttuurialaa ja luovia 
toimialoja Euroopassa.

Tällä asetuksella perustetaan 1 päivänä 
tammikuuta 2014 alkavaksi ja 31 päivänä 
joulukuuta 2020 päättyväksi ajaksi Luova 
Eurooppa -puiteohjelma, jäljempänä 
'puiteohjelma', jolla tuetaan kulttuurialaa ja 
luovia toimialoja ja erityisesti 
audiovisuaalialaa Euroopassa.

Or. fr

Tarkistus 272
Lothar Bisky, Marie-Christine Vergiat

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta
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Komission teksti Tarkistus

Tällä asetuksella perustetaan 1 päivänä 
tammikuuta 2014 alkavaksi ja 31 päivänä 
joulukuuta 2020 päättyväksi ajaksi Luova 
Eurooppa -ohjelma, jäljempänä 'ohjelma', 
jolla tuetaan kulttuurialaa ja luovia 
toimialoja Euroopassa.

Tällä asetuksella perustetaan 1 päivänä 
tammikuuta 2014 alkavaksi ja 31 päivänä 
joulukuuta 2020 päättyväksi ajaksi Luova 
ja kulttuurinen Eurooppa -ohjelma, 
jäljempänä 'ohjelma', jolla tuetaan 
kulttuurialaa ja luovia toimialoja 
Euroopassa.

Or. de

Tarkistus 273
Jean-Marie Cavada

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. 'Kulttuurialalla ja luovilla toimialoilla' 
tarkoitetaan kaikkia aloja, joiden toiminta 
perustuu kulttuuriarvoihin ja/tai 
taiteelliseen ja luovaan ilmaisuun 
riippumatta siitä, onko toiminta 
markkinasuuntautunutta vai ei tai mikä on 
toimijan järjestäytymismuoto. Tällaista 
toimintaa ovat sellaisten tavaroiden ja 
palvelujen luominen, tuotanto, jakelu ja 
säilyttäminen, joihin sisältyy kulttuuri-, 
taiteellista tai luovaa ilmaisua, sekä tähän 
liittyvä toiminta, kuten koulutus, 
hallinnointi ja sääntely. Kulttuurialoihin 
ja luoviin toimialoihin kuuluvat varsinkin 
arkkitehtuuri, arkistot ja kirjastot, 
taidekäsityö, audiovisuaaliala (esimerkiksi 
elokuva, televisio, videopelit ja 
multimedia), kulttuuriperintö, muotoilu, 
festivaalit, musiikki, esittävät taiteet, 
julkaisutoiminta, radio ja kuvataiteet.

1. ’Kulttuurialalla ja luovilla toimialoilla’ 
tarkoitetaan audiovisuaaliala mukaan 
lukien kaikkia aloja, joiden toiminta 
perustuu kulttuuriarvoihin ja/tai 
taiteelliseen, luovaan ja audiovisuaaliseen 
ilmaisuun riippumatta siitä, onko toiminta 
markkinasuuntautunutta vai ei tai mikä on 
toimijan järjestäytymismuoto. Tällaista 
toimintaa ovat sellaisten tavaroiden ja 
palvelujen luominen, tuotanto, jakelu ja 
säilyttäminen, joihin sisältyy kulttuuri-, 
taiteellista tai luovaa ilmaisua, sekä tähän 
liittyvä toiminta.

Or. fr
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Tarkistus 274
Lothar Bisky, Marie-Christine Vergiat

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. 'Kulttuurialalla ja luovilla toimialoilla' 
tarkoitetaan kaikkia aloja, joiden toiminta 
perustuu kulttuuriarvoihin ja/tai 
taiteelliseen ja luovaan ilmaisuun 
riippumatta siitä, onko toiminta 
markkinasuuntautunutta vai ei tai mikä 
on toimijan järjestäytymismuoto. Tällaista 
toimintaa ovat sellaisten tavaroiden ja 
palvelujen luominen, tuotanto, jakelu ja 
säilyttäminen, joihin sisältyy kulttuuri-, 
taiteellista tai luovaa ilmaisua, sekä tähän 
liittyvä toiminta, kuten koulutus, 
hallinnointi ja sääntely. Kulttuurialoihin ja 
luoviin toimialoihin kuuluvat varsinkin 
arkkitehtuuri, arkistot ja kirjastot, 
taidekäsityö, audiovisuaaliala (esimerkiksi 
elokuva, televisio, videopelit ja 
multimedia), kulttuuriperintö, muotoilu, 
festivaalit, musiikki, esittävät taiteet, 
julkaisutoiminta, radio ja kuvataiteet.

1. 'Kulttuurialalla ja luovilla toimialoilla' 
tarkoitetaan kaikkia aloja, joiden toiminta 
perustuu kulttuuriarvoihin ja/tai 
taiteelliseen ja luovaan ilmaisuun 
riippumatta siitä, onko toiminta
luonteeltaan kaupallista, julkisin varoin 
tuettua vai voittoa tavoittelematonta, tai 
mikä on toimijan järjestäytymismuoto. 
Tällaista toimintaa ovat sellaisten 
tavaroiden ja palvelujen luominen, 
tuotanto, jakelu ja säilyttäminen, joihin 
sisältyy kulttuuri-, taiteellista tai luovaa 
ilmaisua.

Kulttuurialoihin ja luoviin toimialoihin 
kuuluvat varsinkin
– arkkitehtuuri, arkistot, kirjastot ja 
museot, taidekäsityö, kulttuuriperintö, 
muoti, muotoilu, festivaalit, musiikki, 
esittävät taiteet, julkaisutoiminta, radio ja 
kuvataiteet;

– audiovisuaaliala (esimerkiksi elokuva, 
televisio, videopelit ja multimedia).

Or. de

Tarkistus 275
Santiago Fisas Ayxela, Emilio Menéndez del Valle

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta
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Komission teksti Tarkistus

1. 'Kulttuurialalla ja luovilla toimialoilla' 
tarkoitetaan kaikkia aloja, joiden toiminta 
perustuu kulttuuriarvoihin ja/tai 
taiteelliseen ja luovaan ilmaisuun 
riippumatta siitä, onko toiminta
markkinasuuntautunutta vai ei tai mikä on 
toimijan järjestäytymismuoto. Tällaista 
toimintaa ovat sellaisten tavaroiden ja 
palvelujen luominen, tuotanto, jakelu ja 
säilyttäminen, joihin sisältyy kulttuuri-, 
taiteellista tai luovaa ilmaisua, sekä tähän 
liittyvä toiminta, kuten koulutus, 
hallinnointi ja sääntely. Kulttuurialoihin ja 
luoviin toimialoihin kuuluvat varsinkin 
arkkitehtuuri, arkistot ja kirjastot, 
taidekäsityö, audiovisuaaliala (esimerkiksi 
elokuva, televisio, videopelit ja 
multimedia), kulttuuriperintö, muotoilu, 
festivaalit, musiikki, esittävät taiteet, 
julkaisutoiminta, radio ja kuvataiteet.

1. 'Kulttuurialalla ja luovilla toimialoilla' 
tarkoitetaan kaikkia aloja, joiden toiminta 
perustuu kulttuuriarvoihin ja/tai 
taiteelliseen ja luovaan ilmaisuun 
riippumatta siitä, onko toiminta 
markkinasuuntautunutta vai ei tai mikä on 
toimijan järjestäytymismuoto. Tällaista 
toimintaa ovat sellaisten tavaroiden ja 
palvelujen luominen, tuotanto, jakelu ja 
säilyttäminen, joihin sisältyy kulttuuri-, 
taiteellista tai luovaa ilmaisua, sekä tähän 
liittyvä toiminta, kuten koulutus, 
hallinnointi ja sääntely. Kulttuurialoihin ja 
luoviin toimialoihin kuuluvat varsinkin 
arkkitehtuuri, arkistot ja kirjastot, 
taidekäsityö, kulttuuriperintö, muotoilu,
muoti, festivaalit, musiikki, esittävät 
taiteet, gastronomia, sirkustaide, 
julkaisutoiminta, kuvataiteet ja radio sekä 
audiovisuaalinen media (esimerkiksi 
elokuva, televisio, videopelit ja 
multimedia).

Or. es

Tarkistus 276
Heinz K. Becker

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. 'Kulttuurialalla ja luovilla toimialoilla' 
tarkoitetaan kaikkia aloja, joiden toiminta 
perustuu kulttuuriarvoihin ja/tai 
taiteelliseen ja luovaan ilmaisuun 
riippumatta siitä, onko toiminta 
markkinasuuntautunutta vai ei tai mikä on 
toimijan järjestäytymismuoto. Tällaista 
toimintaa ovat sellaisten tavaroiden ja 
palvelujen luominen, tuotanto, jakelu ja 
säilyttäminen, joihin sisältyy kulttuuri-, 

1. 'Kulttuurialalla ja luovilla toimialoilla' 
tarkoitetaan kaikkia aloja, joiden toiminta 
perustuu kulttuuriarvoihin ja/tai 
taiteelliseen ja luovaan ilmaisuun 
riippumatta siitä, onko toiminta 
markkinasuuntautunutta vai ei tai mikä on 
toimijan järjestäytymismuoto. Tällaista 
toimintaa ovat sellaisten tavaroiden ja 
palvelujen luominen, tuotanto, jakelu ja 
säilyttäminen, joihin sisältyy kulttuuri-, 
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taiteellista tai luovaa ilmaisua, sekä tähän 
liittyvä toiminta, kuten koulutus, 
hallinnointi ja sääntely. Kulttuurialoihin ja 
luoviin toimialoihin kuuluvat varsinkin 
arkkitehtuuri, arkistot ja kirjastot, 
taidekäsityö, audiovisuaaliala (esimerkiksi 
elokuva, televisio, videopelit ja 
multimedia), kulttuuriperintö, muotoilu, 
festivaalit, musiikki, esittävät taiteet, 
julkaisutoiminta, radio ja kuvataiteet.

taiteellista tai luovaa ilmaisua, sekä tähän 
liittyvä toiminta, kuten koulutus, 
hallinnointi ja sääntely. Kulttuurialoihin ja 
luoviin toimialoihin kuuluvat varsinkin 
arkkitehtuuri, arkistot ja kirjastot, 
(taide)käsityö, audiovisuaaliala 
(esimerkiksi elokuva, televisio, videopelit 
ja multimedia), kulttuuriperintö, muotoilu, 
mainostaminen, muoti, festivaalit, 
musiikki, esittävät taiteet, julkaisutoiminta, 
radio ja kuvataiteet.

Or. de

Tarkistus 277
Helga Trüpel, Malika Benarab-Attou

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. 'Kulttuurialalla ja luovilla toimialoilla' 
tarkoitetaan kaikkia aloja, joiden toiminta 
perustuu kulttuuriarvoihin ja/tai 
taiteelliseen ja luovaan ilmaisuun 
riippumatta siitä, onko toiminta 
markkinasuuntautunutta vai ei tai mikä on 
toimijan järjestäytymismuoto. Tällaista 
toimintaa ovat sellaisten tavaroiden ja 
palvelujen luominen, tuotanto, jakelu ja 
säilyttäminen, joihin sisältyy kulttuuri-, 
taiteellista tai luovaa ilmaisua, sekä tähän 
liittyvä toiminta, kuten koulutus, 
hallinnointi ja sääntely. Kulttuurialoihin ja 
luoviin toimialoihin kuuluvat varsinkin 
arkkitehtuuri, arkistot ja kirjastot, 
taidekäsityö, audiovisuaaliala (esimerkiksi 
elokuva, televisio, videopelit ja 
multimedia), kulttuuriperintö, muotoilu, 
festivaalit, musiikki, esittävät taiteet, 
julkaisutoiminta, radio ja kuvataiteet.

1. 'Kulttuurialalla ja luovilla toimialoilla' 
tarkoitetaan kaikkia aloja, joiden toiminta 
perustuu kulttuuriarvoihin ja/tai 
taiteelliseen ja luovaan ilmaisuun 
riippumatta siitä, onko toiminta 
markkinasuuntautunutta vai ei tai mikä on 
toimijan järjestäytymismuoto. Tällaista 
toimintaa ovat sellaisten tavaroiden ja 
palvelujen luominen, tuotanto, jakelu ja 
säilyttäminen, joihin sisältyy kulttuuri-, 
taiteellista tai luovaa ilmaisua, sekä tähän 
liittyvä toiminta, kuten koulutus, 
hallinnointi ja sääntely. Kulttuurialoihin ja 
luoviin toimialoihin kuuluvat varsinkin 
arkkitehtuuri, arkistot, museot ja kirjastot, 
taidekäsityö, audiovisuaaliala (esimerkiksi 
dokumentit, elokuvat, lasten elokuvat ja
animaatioelokuvat, televisio, videopelit ja 
multimedia), kulttuuriperintö, muotoilu, 
festivaalit, musiikki, kirjallisuus, esittävät 
taiteet, julkaisutoiminta, radio ja 
kuvataiteet.

Or. en
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Tarkistus 278
Hannu Takkula, Marietje Schaake

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. 'Kulttuurialalla ja luovilla toimialoilla' 
tarkoitetaan kaikkia aloja, joiden toiminta 
perustuu kulttuuriarvoihin ja/tai 
taiteelliseen ja luovaan ilmaisuun 
riippumatta siitä, onko toiminta 
markkinasuuntautunutta vai ei tai mikä on 
toimijan järjestäytymismuoto. Tällaista 
toimintaa ovat sellaisten tavaroiden ja 
palvelujen luominen, tuotanto, jakelu ja 
säilyttäminen, joihin sisältyy kulttuuri-, 
taiteellista tai luovaa ilmaisua, sekä tähän 
liittyvä toiminta, kuten koulutus, 
hallinnointi ja sääntely. Kulttuurialoihin ja 
luoviin toimialoihin kuuluvat varsinkin 
arkkitehtuuri, arkistot ja kirjastot, 
taidekäsityö, audiovisuaaliala (esimerkiksi 
elokuva, televisio, videopelit ja 
multimedia), kulttuuriperintö, muotoilu, 
festivaalit, musiikki, esittävät taiteet, 
julkaisutoiminta, radio ja kuvataiteet.

1. 'Kulttuurialalla ja luovilla toimialoilla'
tarkoitetaan kaikkia aloja, joiden toiminta 
perustuu kulttuuriarvoihin ja/tai 
taiteelliseen ja luovaan ilmaisuun 
riippumatta siitä, onko toiminta 
markkinasuuntautunutta vai ei tai mikä on 
toimijan järjestäytymismuoto. Tällaista 
toimintaa ovat sellaisten tavaroiden ja 
palvelujen luominen, tuotanto, jakelu ja 
säilyttäminen, joihin sisältyy kulttuuri-, 
taiteellista tai luovaa ilmaisua, sekä tähän 
liittyvä toiminta, kuten koulutus, 
hallinnointi ja sääntely. Kulttuurialoihin ja 
luoviin toimialoihin kuuluvat muun muassa 
arkkitehtuuri, arkistot ja kirjastot, museot, 
taidekäsityö, audiovisuaaliala (esimerkiksi 
elokuva, televisio, videopelit, radio ja 
multimedia), kulttuuriperintö, muotoilu, 
festivaalit, musiikki, esittävät taiteet, 
julkaisutoiminta ja kuvataiteet.

Or. en

Tarkistus 279
Marco Scurria

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. 'Kulttuurialalla ja luovilla toimialoilla' 
tarkoitetaan kaikkia aloja, joiden toiminta 
perustuu kulttuuriarvoihin ja/tai 
taiteelliseen ja luovaan ilmaisuun 
riippumatta siitä, onko toiminta 

1. 'Kulttuurialalla ja luovilla toimialoilla' 
tarkoitetaan kaikkia aloja, joiden toiminta 
perustuu kulttuuriarvoihin ja/tai 
taiteelliseen ja luovaan ilmaisuun 
riippumatta siitä, onko toiminta 
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markkinasuuntautunutta vai ei tai mikä on 
toimijan järjestäytymismuoto. Tällaista 
toimintaa ovat sellaisten tavaroiden ja 
palvelujen luominen, tuotanto, jakelu ja 
säilyttäminen, joihin sisältyy kulttuuri-, 
taiteellista tai luovaa ilmaisua, sekä tähän 
liittyvä toiminta, kuten koulutus, 
hallinnointi ja sääntely. Kulttuurialoihin ja 
luoviin toimialoihin kuuluvat varsinkin 
arkkitehtuuri, arkistot ja kirjastot, 
taidekäsityö, audiovisuaaliala (esimerkiksi 
elokuva, televisio, videopelit ja 
multimedia), kulttuuriperintö, muotoilu, 
festivaalit, musiikki, esittävät taiteet, 
julkaisutoiminta, radio ja kuvataiteet.

markkinasuuntautunutta vai ei tai mikä on 
toimijan järjestäytymismuoto. Tällaista 
toimintaa ovat sellaisten tavaroiden ja 
palvelujen luominen, tuotanto, jakelu ja 
säilyttäminen, joihin sisältyy kulttuuri-, 
taiteellista tai luovaa ilmaisua, sekä tähän 
liittyvä toiminta, kuten koulutus, 
hallinnointi ja sääntely. Kulttuurialoihin ja 
luoviin toimialoihin kuuluvat varsinkin 
arkkitehtuuri, arkistot ja kirjastot, 
taidekäsityö, audiovisuaaliala (esimerkiksi 
elokuva, televisio, videopelit ja 
multimedia), seurapelit, kulttuuriperintö, 
muotoilu, festivaalit, musiikki, esittävät 
taiteet, julkaisutoiminta, radio ja 
kuvataiteet.

Or. it

Tarkistus 280
Chrysoula Paliadeli

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. 'Kulttuurialalla ja luovilla toimialoilla' 
tarkoitetaan kaikkia aloja, joiden toiminta 
perustuu kulttuuriarvoihin ja/tai 
taiteelliseen ja luovaan ilmaisuun 
riippumatta siitä, onko toiminta 
markkinasuuntautunutta vai ei tai mikä on 
toimijan järjestäytymismuoto. Tällaista 
toimintaa ovat sellaisten tavaroiden ja 
palvelujen luominen, tuotanto, jakelu ja 
säilyttäminen, joihin sisältyy kulttuuri-, 
taiteellista tai luovaa ilmaisua, sekä tähän 
liittyvä toiminta, kuten koulutus, 
hallinnointi ja sääntely. Kulttuurialoihin ja 
luoviin toimialoihin kuuluvat varsinkin 
arkkitehtuuri, arkistot ja kirjastot, 
taidekäsityö, audiovisuaaliala (esimerkiksi 
elokuva, televisio, videopelit ja 
multimedia), kulttuuriperintö, muotoilu, 
festivaalit, musiikki, esittävät taiteet, 

1. 'Kulttuurialalla ja luovilla toimialoilla'
tarkoitetaan kaikkia aloja, joiden toiminta 
perustuu kulttuuriarvoihin ja/tai 
taiteelliseen ja luovaan ilmaisuun 
riippumatta siitä, onko toiminta 
markkinasuuntautunutta vai ei tai mikä on 
toimijan järjestäytymismuoto. Tällaista 
toimintaa ovat sellaisten tavaroiden ja 
palvelujen luominen, tuotanto, jakelu ja 
säilyttäminen, joihin sisältyy kulttuuri-, 
taiteellista tai luovaa ilmaisua, sekä tähän 
liittyvä toiminta, kuten koulutus, 
hallinnointi ja sääntely. Kulttuurialoihin ja 
luoviin toimialoihin kuuluvat varsinkin 
arkkitehtuuri, arkistot ja kirjastot, 
taidekäsityö, audiovisuaaliala (esimerkiksi 
elokuva, televisio, videopelit ja 
multimedia), aineellinen ja aineeton 
kulttuuriperintö, kulttuuriperintö, 
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julkaisutoiminta, radio ja kuvataiteet. muotoilu, festivaalit, musiikki, esittävät 
taiteet, julkaisutoiminta, mainonta, radio ja 
kuvataiteet.

Or. en

Tarkistus 281
Santiago Fisas Ayxela

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. "Luovalla toimijalla" tarkoitetaan 
voittoa tavoittelevaa tai voittoa 
tavoittelematonta henkilöä tai yritystä, 
joka on toiminut luovan teoksen 
alkulähteenä;

Or. es

Tarkistus 282
Jean-Marie Cavada

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. 'Toimijalla' tarkoitetaan ammattilaista, 
organisaatiota, yritystä tai laitosta, joka 
toimii kulttuurialalla ja luovilla 
toimialoilla.

2. 'kulttuurialan ja luovan alan toimijalla' 
tarkoitetaan kulttuurialan ja luovien 
toimialojen sekä erityisesti 
audiovisuaalialan ammattilaista, 
organisaatiota, yritystä pk-yritykset 
mukaan lukien tai laitosta.

Or. fr

Tarkistus 283
Marietje Schaake
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Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. 'Toimijalla' tarkoitetaan ammattilaista, 
organisaatiota, yritystä tai laitosta, joka 
toimii kulttuurialalla ja luovilla 
toimialoilla.

2. 'Toimijalla' tarkoitetaan yksilöä,
ammattilaista, organisaatiota, yritystä tai 
laitosta, joka toimii kulttuurialalla ja 
luovilla toimialoilla.

Or. en

Tarkistus 284
Lothar Bisky, Marie-Christine Vergiat

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. 'Rahoituksen välittäjillä' tarkoitetaan 
rahoituslaitoksia, jotka tarjoavat tai 
aikovat tarjota lainajärjestelyjä tai 
asiantuntemusta kulttuurialalle ja luoville 
toimialoille.

Poistetaan.

Or. de

Tarkistus 285
Jean-Marie Cavada

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. 'Rahoituksen välittäjillä' tarkoitetaan 
rahoituslaitoksia, jotka tarjoavat tai aikovat 
tarjota lainajärjestelyjä tai asiantuntemusta 
kulttuurialalle ja luoville toimialoille.

3. kulttuurialan ja luovien alojen 
takuurahaston asetuksen (EU) n:o 
XX/2012 [varainhoitoasetus] mukaisesti 
valitsemilla 'osallistuvilla rahoituksen 
välittäjillä' tarkoitetaan rahoituslaitoksia, 
jotka tarjoavat tai aikovat tarjota 
lainajärjestelyjä tai asiantuntemusta 
kulttuurialalle ja luoville toimialoille.
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Or. fr

Tarkistus 286
Heinz K. Becker

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. 'Rahoituksen välittäjillä' tarkoitetaan 
rahoituslaitoksia, jotka tarjoavat tai aikovat 
tarjota lainajärjestelyjä tai asiantuntemusta 
kulttuurialalle ja luoville toimialoille.

3. 'Rahoituksen välittäjillä' tarkoitetaan 
rahoituslaitoksia ja 
rahoitusorganisaatioita, jotka tarjoavat tai 
aikovat tarjota lainajärjestelyjä tai 
asiantuntemusta kulttuurialalle ja luoville 
toimialoille.

Or. de

Tarkistus 287
Chrysoula Paliadeli

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. 'Pk-yrityksillä' tarkoitetaan 
mikroyritysten sekä pienten ja 
keskisuurten yritysten määritelmästä 
6 päivänä toukokuuta 2003 annetun 
komission suosituksen 2003/361/EY1 

mukaisia mikroyrityksiä ja pieniä ja 
keskisuuria yrityksiä, jotka toimivat 
kulttuurialalla ja luovilla toimialoilla.
_________________
1 EUVL L 124, 20.5.2003, s. 36.

Or. en
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Tarkistus 288
Jean-Marie Cavada

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Ohjelmasta tuetaan vain sellaisia toimia, 
joista voidaan saada eurooppalaista 
lisäarvoa ja jotka edistävät Eurooppa 2020 
-strategian ja sen lippulaivahankkeiden 
tavoitteiden saavuttamista.

1. Puiteohjelmasta tuetaan sellaisia toimia, 
joista saadaan eurooppalaista lisäarvoa ja 
jotka edistävät kulttuurisen 
monimuotoisuuden vaalimista, 
eurooppalaisen kulttuuriperinnön 
säilyttämistä sekä eurooppalaisten 
yhteisen kulttuurialueen ja luovan alueen 
esille tuomista ja kehittämistä.

Or. fr

Tarkistus 289
Chrysoula Paliadeli

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Ohjelmasta tuetaan vain sellaisia toimia, 
joista voidaan saada eurooppalaista
lisäarvoa ja jotka edistävät Eurooppa 2020 
-strategian ja sen lippulaivahankkeiden 
tavoitteiden saavuttamista.

1. Kulttuurin kasvatuksellinen, 
taiteellinen, sosiaalinen, todellinen ja 
taloudellinen arvo huomioon ottaen 
ohjelmasta tuetaan vain sellaisia toimia, 
joista voidaan saada eurooppalaista 
lisäarvoa. 

Or. en

Tarkistus 290
Emma McClarkin

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta
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Komission teksti Tarkistus

1. Ohjelmasta tuetaan vain sellaisia toimia, 
joista voidaan saada eurooppalaista 
lisäarvoa ja jotka edistävät Eurooppa 2020 
-strategian ja sen lippulaivahankkeiden 
tavoitteiden saavuttamista.

1. Ohjelmasta tuetaan vain sellaisia toimia, 
joista saadaan eurooppalaista lisäarvoa ja 
jotka edistävät Eurooppa 2020 -strategian 
ja sen lippulaivahankkeiden tavoitteiden 
saavuttamista.

Or. en

Tarkistus 291
Lothar Bisky, Marie-Christine Vergiat

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Ohjelmasta tuetaan myös toimia ja 
toimintaa, jotka saattavat tuottaa 
eurooppalaista lisäarvoa ja jotka edistävät 
eurooppalaista integraatiota ja 
eurooppalaisen julkisen tilan 
muodostamista.

Or. de

Tarkistus 292
Helga Trüpel

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) toimien ja niiden vaikutusten rajat 
ylittävä luonne, mikä täydentää
kansallisia, kansainvälisiä ja muita unionin 
ohjelmia;

(a) puiteohjelmasta tuettujen 
kulttuurialan ja luovien toimialojen 
toiminnan ja toimien rajat ylittävä luonne 
ja niiden vaikutus EU:n eri maiden 
kansalaisiin ja näiden tietämykseen 
muista kulttuureista. Näin täydennetään
kansallisia, kansainvälisiä ja muita unionin 
ohjelmia ja toimintalinjoja.
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Or. en

Tarkistus 293
Emilio Menéndez del Valle

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) toimien ja niiden vaikutusten rajat 
ylittävä luonne, mikä täydentää kansallisia, 
kansainvälisiä ja muita unionin ohjelmia;

(a) toimien ja niiden vaikutusten rajat 
ylittävä luonne, mikä täydentää alueellisia, 
kansallisia, kansainvälisiä ja muita unionin 
ohjelmia;

Or. es

Tarkistus 294
Marietje Schaake

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) toimien ja niiden vaikutusten rajat 
ylittävä luonne, mikä täydentää
kansallisia, kansainvälisiä ja muita unionin 
ohjelmia;

(a) toimien ja toiminnan rajat ylittävä 
luonne, niiden vaikutus erityisesti 
kulttuurin toimintaympäristöön sekä 
kulttuurialaan ja luoviin toimialoihin ja 
niiden alojenväliset heijastusvaikutukset, 
jotka täydentävät kansallisia, 
kansainvälisiä ja muita unionin ohjelmia ja 
toimintalinjoja;

Or. en

Tarkistus 295
Jean-Marie Cavada, Marco Scurria

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 2 kohta – a alakohta
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Komission teksti Tarkistus

(a) toimien ja niiden vaikutusten rajat 
ylittävä luonne, mikä täydentää kansallisia, 
kansainvälisiä ja muita unionin ohjelmia;

(a) kulttuuri- ja luovan alan sekä 
erityisesti audiovisuaalialan toimien ja 
niiden vaikutusten rajat ylittävä luonne, 
mikä täydentää kansallisia, kansainvälisiä 
ja muita unionin ohjelmia;

Or. fr

Tarkistus 296
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Santiago Fisas Ayxela

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 2 kohta – a a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(a a) kulttuurien välisen vuoropuhelun 
edistäminen, joka mahdollistaa Euroopan 
kulttuurisen monimuotoisuuden 
vahvistamisen samanaikaisesti 
eurooppalaisen yhteisen kulttuurialueen 
luomisen kanssa;

Or. fr

Tarkistus 297
Marietje Schaake

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 2 kohta – a a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(a a) luovuuden, kulttuuri-ilmaisujen 
monimuotoisuuden ja innovatiivisten 
arvoketjujen vaaliminen kulttuurialalla ja 
luovilla toimialoilla niin unionin sisällä 
kuin sen ulkopuolellakin;

Or. en
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Tarkistus 298
Marietje Schaake

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 2 kohta – a b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(a b) kulttuurialan ja luovien toimialojen 
sosiaaliseen ja inhimilliseen pääomaan 
kohdistuvan vaikutuksen vahvistaminen;

Or. en

Tarkistus 299
Marietje Schaake

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 2 kohta – a c alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(a c) paremmat pääsy- ja 
osallistumismahdollisuudet nuorille ja 
muita heikommassa asemassa oleville 
ryhmille

Or. en

Tarkistus 300
Jean-Marie Cavada

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) mittakaavaedut ja kriittinen massa, 
joita unionin tuella voidaan saada aikaan 
luomalla vipuvaikutuksia lisärahoituksen 
saamiseksi;

Poistetaan.
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Or. fr

Tarkistus 301
Helga Trüpel, Malika Benarab-Attou

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) mittakaavaedut ja kriittinen massa, 
joita unionin tuella voidaan saada aikaan 
luomalla vipuvaikutuksia lisärahoituksen 
saamiseksi;

(b) kulttuurien välisen vuoropuhelun 
edistäminen, sillä sen avulla arvioidaan
Euroopan kulttuurista monimuotoisuutta, 
ja lisäksi se muodostaa Euroopan 
kansalaisten keskinäisen foorumin;

Or. en

Tarkistus 302
Lothar Bisky, Marie-Christine Vergiat

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) mittakaavaedut ja kriittinen massa, joita 
unionin tuella voidaan saada aikaan 
luomalla vipuvaikutuksia lisärahoituksen 
saamiseksi;

(b) mittakaavaedut ja kriittinen massa, joita 
unionin tuella voidaan saada aikaan 
luomalla vipuvaikutuksia lisärahoituksen 
saamiseksi, jolloin on kuitenkin otettava 
huomioon voittoa tavoittelemattoman 
sektorin erityisolosuhteet;

Or. de

Tarkistus 303
Jean-Marie Cavada

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 2 kohta – c alakohta
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Komission teksti Tarkistus

(c) rajat ylittävä yhteistyö, joka auttaa 
vastaamaan alaan kohdistuviin 
globaaleihin haasteisiin entistä 
kattavammin, nopeammin ja 
tehokkaammin ja luo systeemisiä 
pitkäaikaisvaikutuksia;

(c) eri jäsenvaltioiden kulttuurialan ja 
luovan alan toimijoiden, taiteilijat 
mukaan lukien, välinen rajat ylittävä 
yhteistyö, joka edistää eurooppalaisen 
yhteisen kulttuurialueen ja luovan alueen 
syntymistä ja joka mahdollistaa kyseisten 
alojen paremman organisoinnin;

Or. fr

Tarkistus 304
Helga Trüpel

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 2 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

(c) rajat ylittävä yhteistyö, joka auttaa 
vastaamaan alaan kohdistuviin 
globaaleihin haasteisiin entistä 
kattavammin, nopeammin ja 
tehokkaammin ja luo systeemisiä 
pitkäaikaisvaikutuksia;

(c) kulttuurialan ja luovan alan toimijoiden 
rajat ylittävä yhteistyö, jonka avulla 
edistetään alaan kohdistuviin globaaleihin 
haasteisiin vastaamista entistä 
kattavammin, nopeammin ja 
tehokkaammin ja luodaan koko alaa 
koskevia uusiin taloudellisiin malleihin ja 
kehitykseen liittyviä pitkän aikavälin 
kehitysnäkymiä;

Or. en

Tarkistus 305
Marco Scurria

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 2 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

(c) rajat ylittävä yhteistyö, joka auttaa
vastaamaan alaan kohdistuviin 
globaaleihin haasteisiin entistä 

(c) rajat ylittävä yhteistyö, jonka avulla
edistetään alaan kohdistuviin globaaleihin 
haasteisiin ja innovaatioihin vastaamista 
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kattavammin, nopeammin ja 
tehokkaammin ja luo systeemisiä 
pitkäaikaisvaikutuksia;

entistä kattavammin, nopeammin ja 
tehokkaammin ja luodaan systeemisiä 
pitkäaikaisvaikutuksia;

Or. en

Tarkistus 306
Helga Trüpel, Malika Benarab-Attou

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 2 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

(d) entistä tasapuolisemman 
toimintaympäristön luominen Euroopan 
kulttuurialalle ja luoville toimialoille niin, 
että otetaan huomioon alhaisen 
tuotantokapasiteetin maat ja/tai 
maantieteellisesti tai kielellisesti suppea-
alaiset maat tai alueet.

(d) sen varmistaminen, että sellaisilla 
toimintaan osallistuvat mailla, jotka ovat 
maantieteellisesti tai kielellisesti suppea-
alaisia tai joiden 
tiedonvälitysmahdollisuudet ja/tai 
tuotantokapasiteetti ovat muita 
heikompia, on mahdollisuus varmistaa
entistä tasapuolisemman 
toimintaympäristön luominen Euroopan 
kulttuurialalle ja luoville toimialoille.

Or. en

Tarkistus 307
Jean-Marie Cavada

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 2 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

(d) entistä tasapuolisemman 
toimintaympäristön luominen Euroopan 
kulttuurialalle ja luoville toimialoille niin, 
että otetaan huomioon alhaisen 
tuotantokapasiteetin maat ja/tai
maantieteellisesti tai kielellisesti suppea-
alaiset maat tai alueet.

(d) Euroopan kulttuurialan ja luovien 
toimialojen toimintaympäristön huomioon 
ottaminen varsinkin, mitä tulee alhaisen 
tuotantokapasiteetin jäsenvaltioiden tai 
maantieteellisesti tai kielellisesti suppea-
alaisten Euroopan alueiden tilanteeseen.

Or. fr
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Tarkistus 308
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Santiago Fisas Ayxela

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 2 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

(d) entistä tasapuolisemman 
toimintaympäristön luominen Euroopan 
kulttuurialalle ja luoville toimialoille niin, 
että otetaan huomioon alhaisen 
tuotantokapasiteetin maat ja/tai 
maantieteellisesti tai kielellisesti suppea-
alaiset maat tai alueet.

(d) entistä tasapuolisemman 
toimintaympäristön luominen Euroopan 
kulttuurialalle ja luoville toimialoille niin, 
että otetaan huomioon erityisesti alhaisen 
tuotantokapasiteetin maat ja/tai 
maantieteellisesti tai kielellisesti suppea-
alaiset maat tai alueet.

Or. fr

Tarkistus 309
Heinz K. Becker

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 2 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

(d) entistä tasapuolisemman 
toimintaympäristön luominen Euroopan 
kulttuurialalle ja luoville toimialoille niin, 
että otetaan huomioon alhaisen 
tuotantokapasiteetin maat ja/tai 
maantieteellisesti tai kielellisesti suppea-
alaiset maat tai alueet.

(d) entistä tasapuolisemman 
toimintaympäristön luominen Euroopan 
kulttuurialalle ja luoville toimialoille niin, 
että otetaan huomioon alhaisen 
tuotantokapasiteetin maat ja/tai 
maantieteellisesti ja/tai kielellisesti suppea-
alaiset maat tai alueet.

Or. de

Tarkistus 310
Chrysoula Paliadeli

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 2 kohta – d a alakohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

(d a) yhteisen kulttuurialueen luomiseen 
sekä kulttuurien välisen vaihdon ja 
vuoropuhelun lisäämiseen tähtäävä 
kulttuurialan ja luovien alojen 
toimijoiden kansalliset ja alueelliset rajat 
ylittävä liikkuvuus sekä kulttuuri-, taide-
ja audiovisuaaliteosten liikkuvuus. 

Or. en

Tarkistus 311
Helga Trüpel, Malika Benarab-Attou

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 2 kohta – d a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(d a) toimet, joiden avulla mahdollistetaan 
se, että Euroopan kulttuurialan ja luovien 
toimialojen kautta voidaan edistää 
kulttuurien välistä vuoropuhelua, lisätä 
Euroopan kulttuurien välistä keskinäistä 
tuntemusta ja kehittää Euroopan 
poliittista, kulttuurista, sosiaalista ja 
taloudellista potentiaalia, jolla tuotetaan 
aitoa lisäarvoa, kun Euroopan 
kansalaisuutta pyritään toteuttamaan 
käytännössä.

Or. en

Tarkistus 312
Lothar Bisky, Marie-Christine Vergiat

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 2 kohta – a a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(a a) sellaisen toiminnan vaikutukset, 
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joka edistää kulttuurisen moninaisuuden 
ja Euroopan integraation laventamista 
sekä eurooppalaisen julkisen tilan 
muodostamista;

Or. de

Tarkistus 313
Helga Trüpel, Malika Benarab-Attou

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – -1 kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

-1. Jotta ohjelma olisi tehokas, siinä olisi 
otettava huomioon eri alojen 
erityispiirteet, erilaiset kohderyhmät ja 
erityistarpeet soveltamalla räätälöityjä 
toimintamalleja eri ohjelmissa. Tämän 
tavoitteen saavuttamiseksi on luotava 
kulttuurialaa ja luovia toimialoja varten 
yhtenäinen tukirakenne, joka muodostuu 
rahoitusjärjestelmästä ja sitä 
täydentävästä 7 artiklan mukaisesta 
tukivälineestä.

Or. en

Tarkistus 314
Lothar Bisky, Marie-Christine Vergiat

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) tukea Euroopan kulttuurisen ja 
kielellisen monimuotoisuuden vaalimista 
ja edistämistä;

(a) edistää yhteistä ja monimuotoista 
kulttuuria sekä välittää kulttuuria ja 
yleistä kulttuuria koskevaa valistusta 
yhtenä kulttuurin monimuotoisuutta 
ilmaisevana tekijänä ja olennaisena 
keinona edistää Euroopan integraatiota, 
eurooppalaisen identiteetin kehittymistä, 
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ennakkoluulojen torjumista ja 
eurooppalaisen julkisen tilan 
muodostamista;

Or. de

Tarkistus 315
Chrysoula Paliadeli

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) tukea Euroopan kulttuurisen ja 
kielellisen monimuotoisuuden vaalimista
ja edistämistä;

(a) vaalia ja edistää Euroopan kulttuurista 
ja kielellistä monimuotoisuutta sekä 
vaalia ja kohentaa Euroopan 
kulttuuriperintöä lisäämällä tietämystä 
Euroopan menneisyydestä ja kehittämällä 
eurooppalaisen identiteetin tunnetta; 

Or. en

Tarkistus 316
Helga Trüpel

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) tukea Euroopan kulttuurisen ja 
kielellisen monimuotoisuuden vaalimista 
ja edistämistä;

(a) täydentää ja tarpeen mukaan tukea 
jäsenvaltioita niiden toiminnassa, joka 
koskee Euroopan merkityksen 
kulttuuriperinnön vaalimista, 
kansalaisten tietojen lisäämistä 
kulttuuristaan ja historiastaan ja
Euroopan kulttuurisen ja kielellisen 
monimuotoisuuden edistämistä; 

Or. en
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Tarkistus 317
Jean-Marie Cavada

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) tukea Euroopan kulttuurisen ja 
kielellisen monimuotoisuuden vaalimista ja
edistämistä;

(a) tukea Euroopan kulttuurisen ja 
kielellisen monimuotoisuuden sekä 
eurooppalaisen elokuva- ja 
audiovisuaaliperinnön vaalimista,
edistämistä ja kehittämistä ja edistää 
kulttuurien välistä vuoropuhelua sekä 
eurooppalaista yhteistä kulttuurialuetta 
unionin kansalaisuusidentiteetin 
vahvistamiseksi;

Or. fr

Tarkistus 318
Jean-Marie Cavada

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) vahvistaa kulttuurialan ja luovien 
toimialojen kilpailukykyä älykkään, 
kestävän ja osallistavan kasvun 
edistämiseksi.

(b) vahvistaa Euroopan kulttuurialan ja 
luovien toimialojen kapasiteettia niiden 
kehityksen edistämiseksi ja Euroopan 
audiovisuaalialan kilpailukyvyn 
tukemiseksi;

Or. fr

Tarkistus 319
Helga Trüpel, Malika Benarab-Attou

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – b alakohta
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Komission teksti Tarkistus

(b) vahvistaa kulttuurialan ja luovien 
toimialojen kilpailukykyä älykkään, 
kestävän ja osallistavan kasvun 
edistämiseksi.

(b) lisätä kulttuurialan ja luovien 
toimialojen kilpailukykyä vahvistamalla 
niiden kykyä mukautua elinkeinoelämän 
ja talouden muutoksiin älykkään, kestävän 
ja osallistavan kasvun edistämiseksi siten, 
että samalla varmistetaan, että ei-
kaupalliselle kulttuurivaihdolle 
myönnetään sille soveltuvaa tukea. 

Or. en

Tarkistus 320
Georgios Papanikolaou

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) vahvistaa kulttuurialan ja luovien 
toimialojen kilpailukykyä älykkään, 
kestävän ja osallistavan kasvun 
edistämiseksi.

(b) vahvistaa kulttuurialan ja luovien 
toimialojen kilpailukykyä älykkään, 
kestävän, innovatiivisen ja osallistavan 
kasvun edistämiseksi.

Or. el

Tarkistus 321
Emma McClarkin

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) vahvistaa kulttuurialan ja luovien 
toimialojen kilpailukykyä älykkään, 
kestävän ja osallistavan kasvun 
edistämiseksi.

(b) vahvistaa kulttuurialan ja luovien 
toimialojen kilpailukykyä älykkään, 
kestävän ja osallistavan kasvun 
edistämiseksi Eurooppa 2020 -strategian 
mukaisesti.

Or. en
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Tarkistus 322
Marietje Schaake

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) vahvistaa kulttuurialan ja luovien 
toimialojen kilpailukykyä älykkään, 
kestävän ja osallistavan kasvun
edistämiseksi.

(b) vahvistaa kulttuurialan ja luovien 
toimialojen kilpailukykyä, jotta voidaan 
edistää älykästä, kestävää ja osallistavaa 
kasvua, laajempaa (kansainvälistä) 
tunnettuutta sekä pääsyä laajemmille 
(kansainvälisille) markkinoille.

Or. en

Tarkistus 323
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Santiago Fisas Ayxela

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – b a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(b a) edistää kulttuurin tuomista 
mahdollisimman monien kansalaisten 
ulottuville mahdollisimman varhaisesta 
iästä lähtien.

Or. fr

Tarkistus 324
Jean-Marie Cavada

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) vahvistaa Euroopan kulttuurialan ja 
luovien toimialojen kansainvälisiä 

(a) vahvistaa Euroopan kulttuurialan ja 
luovien toimialojen ja erityisesti 
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toimintamahdollisuuksia; audiovisuaalialan kansainvälisiä 
toimintamahdollisuuksia;

Or. fr

Tarkistus 325
Marietje Schaake

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) vahvistaa Euroopan kulttuurialan ja 
luovien toimialojen rajat ylittäviä ja 
kansainvälisiä toimintamahdollisuuksia;

(a) vahvistaa Euroopan kulttuurialan ja 
luovien toimialojen rajat ylittäviä ja 
kansainvälisiä toimintamahdollisuuksia;

Or. en

Tarkistus 326
Lothar Bisky, Marie-Christine Vergiat

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – a a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(a a) edistää yhteistä ja monimuotoista 
kulttuuria, tukea kulttuurintutkimusta, 
kulttuurin välittämistä ja yleisesti ottaen 
kulttuurivalistusta;

Or. de

Tarkistus 327
Marco Scurria

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – b alakohta
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Komission teksti Tarkistus

(b) kulttuuriteosten ja -toimijoiden
kansainvälisen liikkuvuuden edistäminen 
uusien yleisöjen löytämiseksi Euroopasta 
ja sen ulkopuolelta;

(b) eurooppalaisten luovan alan teosten
sekä kyseisten alojen toimijoiden ja 
erityisesti taiteilijoiden ja luovien alojen 
ammattilaisten (etenkin naisten ja 
nuorten) kansainvälisen liikkuvuuden 
edistäminen sekä uusien yleisöjen
löytäminen ja erityisesti lasten, nuorten, 
vammaisten ja aliedustettujen ryhmien 
mahdollisuuksien parantaminen, mitä 
tulee kulttuurialan ja luovien toimialojen 
teoksiin tutustumiseen Euroopan 
unionissa ja sen ulkopuolella;

Or. it

Tarkistus 328
Lothar Bisky, Marie-Christine Vergiat

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) edistää kulttuuri- ja luovan alan teosten 
ja toimijoiden liikkuvuutta yli rajojen 
uusien ja laajempien yleisöjen 
löytämiseksi Euroopasta ja sen 
ulkopuolelta;

(b) edistää ja parantaa eurooppalaisten
kulttuuri- ja luovan alan teosten 
liikkuvuutta ja kiertoa yli rajojen sekä 
kulttuurialan ja luovien toimialojen 
toimijoiden, erityisesti taiteilijoiden ja 
luovien alojen ammattilaisten (etenkin 
naisten) liikkuvuutta, sekä löytää uusia 
yleisöjä ja parantaa erityisesti lasten, 
nuorten, vammaisten ja aliedustettujen 
ryhmien mahdollisuuksia tutustua 
kulttuurialan ja luovien toimialojen
teoksiin Euroopassa ja sen ulkopuolella;

Or. de

Tarkistus 329
Jean-Marie Cavada
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Ehdotus asetukseksi
5 artikla – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) edistää kulttuuri- ja luovan alan teosten 
ja toimijoiden liikkuvuutta yli rajojen 
uusien ja laajempien yleisöjen löytämiseksi 
Euroopasta ja sen ulkopuolelta;

(b) edistää kulttuuri- ja luovan alan ja 
erityisesti audiovisuaalialan teosten ja 
toimijoiden, varsinkin audiovisuaalialan 
ammattilaisten, liikkuvuutta yli rajojen 
uusien ja laajempien yleisöjen löytämiseksi 
Euroopan unionista ja sen ulkopuolelta;

Or. fr

Tarkistus 330
Helga Trüpel

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) edistää kulttuuri- ja luovan alan teosten 
ja toimijoiden liikkuvuutta yli rajojen 
uusien ja laajempien yleisöjen 
löytämiseksi Euroopasta ja sen 
ulkopuolelta;

(b) edistää kulttuuri- ja luovan alan 
toimijoiden ja erityisesti taiteilijoiden 
liikkuvuutta, lisätä kulttuuri- ja luovan 
alan teosten liikkuvuutta yli rajojen ja 
löytää entistä laajempia ja uusia yleisöjä
Euroopasta ja sen ulkopuolelta; 

Or. en

Tarkistus 331
Marietje Schaake

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) edistää kulttuuri- ja luovan alan teosten 
ja toimijoiden liikkuvuutta yli rajojen 
uusien ja laajempien yleisöjen löytämiseksi
Euroopasta ja sen ulkopuolelta;

(b) edistää kulttuuri- ja luovan alan teosten 
ja toimijoiden yhteistyötä, yhteistuotantoa 
ja liikkuvuutta yli rajojen ja löytää uutta 
yleisöä Euroopasta sekä muualta 
maailmasta erityisesti digitoinnin ja 
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verkkoyhteyksien, kuten Europeanan, 
mutta myös muiden kanavien kautta; 

Or. en

Tarkistus 332
Emma McClarkin

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) edistää kulttuuri- ja luovan alan teosten 
ja toimijoiden liikkuvuutta yli rajojen 
uusien ja laajempien yleisöjen löytämiseksi
Euroopasta ja sen ulkopuolelta;

(b) edistää kulttuuri- ja luovan alan teosten 
ja toimijoiden liikkuvuutta yli rajojen ja 
löytää uutta yleisöä Euroopasta ja unionin 
ulkopuolisilta markkinoilta;

Or. en

Tarkistus 333
Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) edistää kulttuuri- ja luovan alan teosten 
ja toimijoiden liikkuvuutta yli rajojen 
uusien ja laajempien yleisöjen löytämiseksi 
Euroopasta ja sen ulkopuolelta;

(b) edistää kulttuuri- ja luovan alan teosten 
ja toimijoiden syntymistä ja liikkuvuutta 
yli rajojen uusien ja löytää uutta yleisöä
Euroopasta ja sen ulkopuolelta;

Or. en

Tarkistus 334
Marco Scurria

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – b a alakohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

(b a) parantaa kansalaisten 
mahdollisuuksia tutustua kulttuuriin 
ottaen erityisesti huomioon 
vähemmistöihin kuuluvat henkilöt, 
heikossa asemassa olevat ryhmät sekä 
nuoret;

Or. it

Tarkistus 335
Jean-Marie Cavada

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

(c) vahvistaa kulttuurialan ja luovien 
toimialojen ja varsinkin pienten ja 
keskisuurten yritysten ja organisaatioiden 
rahoituspohjaa;

(c) vahvistaa kulttuurialan ja luovan alan
toimijoiden ja audiovisuaalialan 
ammattilaisten sekä varsinkin 
kulttuurialan ja luovien toimialojen pk-
yritysten ja organisaatioiden 
rahoituspohjaa;

Or. fr

Tarkistus 336
Santiago Fisas Ayxela

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

(c) vahvistaa kulttuurialan ja luovien 
toimialojen ja varsinkin pienten ja 
keskisuurten yritysten ja organisaatioiden
rahoituspohjaa;

(c) vahvistaa kulttuurialan ja luovien 
toimialojen ja varsinkin mikroyritysten 
sekä pienten ja keskisuurten yritysten 
rahoituspohjaa, koska ne eivät pysty 
kilpailemaan suurten laitosten ja 



AM\916408FI.doc 77/224 PE498.014v01-00

FI

yhtiöiden kanssa;

Or. es

Tarkistus 337
Marco Scurria

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

(c) vahvistaa kulttuurialan ja luovien 
toimialojen ja varsinkin pienten ja 
keskisuurten yritysten ja organisaatioiden 
rahoituspohjaa;

(c) vahvistaa kulttuurialan ja luovien 
toimialojen ja varsinkin pienten ja 
keskisuurten yritysten, organisaatioiden
sekä paikallisten julkisten laitosten
rahoituspohjaa;

Or. it

Tarkistus 338
Emma McClarkin

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

(c) vahvistaa kulttuurialan ja luovien 
toimialojen ja varsinkin pienten ja 
keskisuurten yritysten ja organisaatioiden 
rahoituspohjaa;

(c) vahvistaa kulttuurialan ja luovien 
toimialojen ja varsinkin pienten ja 
keskisuurten yritysten ja organisaatioiden 
liiketoiminnallisia ja taloudellisia 
valmiuksia;

Or. en

Tarkistus 339
Marietje Schaake

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – c alakohta
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Komission teksti Tarkistus

(c) vahvistaa kulttuurialan ja luovien 
toimialojen ja varsinkin pienten ja 
keskisuurten yritysten ja organisaatioiden 
rahoituspohjaa;

(c) vahvistaa kulttuurialan ja luovien 
toimialojen ja varsinkin pienten ja 
keskisuurten yritysten ja organisaatioiden 
rahoituspohjaa sekä mahdollisuuksia 
saada rahoitusta;

Or. en

Tarkistus 340
Lothar Bisky, Marie-Christine Vergiat

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

(c) vahvistaa kulttuurialan ja luovien 
toimialojen ja varsinkin pienten ja 
keskisuurten yritysten ja organisaatioiden 
rahoituspohjaa;

(c) vahvistaa kulttuurialan ja luovien 
toimialojen ja varsinkin pienten ja 
keskisuurten yritysten ja voittoa 
tavoittelemattomien organisaatioiden 
rahoituspohjaa;

Or. de

Tarkistus 341
Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

(c) vahvistaa kulttuurialan ja luovien 
toimialojen ja varsinkin pienten ja 
keskisuurten yritysten ja organisaatioiden 
rahoituspohjaa;

(c) vahvistaa kulttuurialan ja luovien 
toimialojen ja varsinkin pienten ja 
keskisuurten yritysten ja organisaatioiden 
sekä kaikkien osa-alojen rahoituspohjaa 
koko Euroopassa;

Or. en
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Tarkistus 342
Mikael Gustafsson
naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunnan puolesta

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

(c) vahvistaa kulttuurialan ja luovien 
toimialojen ja varsinkin pienten ja 
keskisuurten yritysten ja organisaatioiden 
rahoituspohjaa;

(c) vahvistaa kulttuurialan ja luovien 
toimialojen ja varsinkin pienten ja 
keskisuurten yritysten ja organisaatioiden 
rahoituspohjaa ja varmistaa nais- ja 
miesyrittäjien välinen tasa-arvo; 

Or. en

Tarkistus 343
Hannu Takkula, Marietje Schaake

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

(c) vahvistaa kulttuurialan ja luovien 
toimialojen ja varsinkin pienten ja 
keskisuurten yritysten ja organisaatioiden 
rahoituspohjaa;

(c) vahvistaa kulttuurialan ja luovien 
toimialojen ja varsinkin pienten ja 
keskisuurten yritysten ja organisaatioiden 
rahoituspohjaa, joka on kohdennettu siten, 
että siinä otetaan huomioon kaikkien 
maantieteellisten alueiden sekä alojen 
keskinäinen yhdenvertaisuus;

Or. en

Tarkistus 344
Emilio Menéndez del Valle, Santiago Fisas Ayxela

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

(c) vahvistaa kulttuurialan ja luovien (c) vahvistaa kulttuurialan ja luovien 
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toimialojen ja varsinkin pienten ja 
keskisuurten yritysten ja organisaatioiden 
rahoituspohjaa;

toimialojen ja varsinkin mikroyritysten, 
pienten ja keskisuurten yritysten, 
itsenäisten ammatinharjoittajien 
organisaatioiden ja eurooppalaisten 
kulttuurialan ja luovien alojen 
organisaatioiden rahoituspohjaa;

Or. es

Tarkistus 345
Cătălin Sorin Ivan

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

(c) vahvistaa kulttuurialan ja luovien 
toimialojen ja varsinkin pienten ja 
keskisuurten yritysten ja organisaatioiden 
rahoituspohjaa;

(c) vahvistaa kulttuurialan ja luovien 
toimialojen ja varsinkin pienten ja 
keskisuurten yritysten ja organisaatioiden
ja myös niiden, joille kulttuurialan 
toiminnan harjoittaminen on luonteeltaan 
pikemminkin toissijaista kuin ensisijaista,
rahoituspohjaa;

Or. ro

Tarkistus 346
Chrysoula Paliadeli

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – c a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(c a) tukea erityisesti kulttuurin alaa, joka 
ei ole markkinasuuntautunutta, 
edistämällä toimia ja toimintaa, joissa 
otetaan huomioon sen erityisluonne, -
tarpeet ja -edut. 

Or. en
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Tarkistus 347
Jean-Marie Cavada

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

(d) tukea kansainvälistä yhteistyötä 
politiikan kehittämiseksi, innovoinnin 
tehostamiseksi, uuden ja entistä laajemman 
yleisön saavuttamiseksi ja uusien 
liiketoimintamallien löytämiseksi.

(d) tukea kansainvälistä taidealan 
yhteistyötä kulttuurialalla ja luovilla 
toimialoilla sekä erityisesti 
audiovisuaalialalla politiikan 
kehittämiseksi, innovoinnin 
tehostamiseksi, uuden ja entistä laajemman 
yleisön saavuttamiseksi.

Or. fr

Tarkistus 348
Emma McClarkin

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

(d) tukea kansainvälistä yhteistyötä 
politiikan kehittämiseksi, innovoinnin 
tehostamiseksi, uuden ja entistä laajemman 
yleisön saavuttamiseksi ja uusien 
liiketoimintamallien löytämiseksi.

(d) edistää toimintapolitiikan 
kehittämistä, innovointia, luovuutta, 
uuden ja entistä laajemman yleisön 
saavuttamista sekä uusia liiketoiminta- ja 
johtamismalleja toimintapolitiikan 
kehittämiseen tähtäävän yhteistyön 
kautta.

Or. en

Tarkistus 349
Marco Scurria

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – d alakohta
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Komission teksti Tarkistus

(d) tukea kansainvälistä yhteistyötä 
politiikan kehittämiseksi, innovoinnin 
tehostamiseksi, uuden ja entistä laajemman 
yleisön saavuttamiseksi ja uusien 
liiketoimintamallien löytämiseksi.

(d) tukea kansainvälistä yhteistyötä 
politiikan kehittämiseksi, innovoinnin 
tehostamiseksi, uuden ja entistä laajemman 
yleisön saavuttamiseksi ja uusien 
yritystoimintamallien löytämiseksi.

Or. en

Perustelu

Termi "yritystoiminta" on laajempi kuin "liiketoiminta" ja siihen sisältyy kulttuurialaan ja 
luovaan toimialaan liittyviä muita taloudellisen toiminnan muotoja ja tyyppejä, joihin olisi 
sovellettava toimintapolitiikan kehittämiseen tähtäävää yhteistyötä.

Tarkistus 350
Georgios Papanikolaou

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – d a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(d a) tehostaa pyrkimyksiä luoda 
infrastruktuuria ja asianmukaiset 
olosuhteet, jotta voidaan varmistaa 
mahdollisuus tutustua taideteoksiin ja 
kulttuuriin syrjäisemmillä alueilla, 
matkailu- ja lomanviettokohteissa sekä 
maaseutualueilla. 

Or. el

Tarkistus 351
Iosif Matula

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – d a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(d a) edistää yleisön mahdollisuuksia 
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hyödyntää kulttuurialan tuotteita.

Or. ro

Tarkistus 352
Iosif Matula

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – d b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(d b) edistää teollis- ja tekijänoikeuksien 
suojelua ja sitä kautta innovointia 
kulttuurialalla ja luovilla toimialoilla sekä 
varmistaa riittävät korvaukset alalla 
työskenteleville. 

Or. ro

Tarkistus 353
Jean-Marie Cavada

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

Ohjelma koostuu seuraavista 
ohjelmalohkoista:

Ohjelma koostuu seuraavista osista:

Or. fr

Tarkistus 354
Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) monialainen lohko, joka kattaa (a) monialainen lohko;
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kulttuurialan ja luovat toimialat 
kokonaisuudessaan;

Or. en

Tarkistus 355
Jean-Marie Cavada, Marco Scurria

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) monialainen lohko, joka kattaa
kulttuurialan ja luovat toimialat 
kokonaisuudessaan;

(a) monialainen lohko;

Or. fr

Tarkistus 356
Jean-Marie Cavada

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) kulttuurilohko, jonka piiriin kuuluvat 
kulttuuriala ja luovat toimialat;

(b) kulttuuriohjelma;

Or. fr

Tarkistus 357
Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) kulttuurilohko, jonka piiriin kuuluvat 
kulttuuriala ja luovat toimialat;

(b) kulttuurilohko;
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Or. en

Tarkistus 358
Marietje Schaake

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) kulttuurilohko, jonka piiriin kuuluvat 
kulttuuriala ja luovat toimialat;

(b) kulttuurilohko, jonka piiriin kuuluvat 
kulttuuriala ja luovat toimialat. 
Audiovisuaalialan toimet kuuluvat tähän 
lohkoon, mikäli ne tukevat sen yleisiä ja 
erityisiä tavoitteita III luvussa 
tarkoitetulla tavalla.

Or. en

Tarkistus 359
Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

(c) medialohko, joka koskee 
audiovisuaalialaa.

(c) medialohko.

Or. en

Tarkistus 360
Jean-Marie Cavada

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

(c) medialohko, joka koskee 
audiovisuaalialaa.

(c) mediaohjelma.



PE498.014v01-00 86/224 AM\916408FI.doc

FI

Or. fr

Tarkistus 361
Emma McClarkin

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Kulttuurialan ja luovien toimialojen 
tukiväline

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Komission ehdotuksessa ei anneta riittävän tarkkoja tietoja tukivälineen luonteesta. Ei ole 
selvää, miksi siinä vaaditaan uutta alakohtaista välinettä.

Tarkistus 362
Jean-Marie Cavada

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Kulttuurialan ja luovien toimialojen 
tukiväline

Kulttuurialan ja luovien toimialojen 
takuuväline

Or. fr

Tarkistus 363
Emma McClarkin

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Komissio perustaa kulttuurialaa ja 
luovia toimialoja varten tukivälineen, jota 

Poistetaan.
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hallinnoidaan pienille ja keskisuurille 
yrityksille suunnatun unionin 
velkainstrumentin yhteydessä. 
Tukivälineen ensisijaiset tavoitteet ovat 
seuraavat:

Or. en

Perustelu

Komission ehdotuksessa ei anneta riittävän tarkkoja tietoja tukivälineen luonteesta. Ei ole 
selvää, miksi siinä vaaditaan uutta alakohtaista välinettä.

Tarkistus 364
Jean-Marie Cavada

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Komissio perustaa kulttuurialaa ja 
luovia toimialoja varten tukivälineen, jota 
hallinnoidaan pienille ja keskisuurille 
yrityksille suunnatun unionin 
velkainstrumentin yhteydessä. 
Tukivälineen ensisijaiset tavoitteet ovat 
seuraavat:

1. Komissio perustaa asetuksen (EU) n:o 
XX/2012 [varainhoitoasetus] sekä 
liitteessä I vahvistettujen sääntöjen 
mukaisesti kulttuurialan ja luovien 
toimialojen takuuvälineen, joka on 
suunnattu johonkin jäsenvaltioon 
sijoittautuneille pk-yrityksille sekä 
kulttuurialan ja luovien toimialojen 
organisaatioille ja joka:

Or. fr

Tarkistus 365
Helga Trüpel, Malika Benarab-Attou

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Komissio perustaa kulttuurialaa ja luovia 
toimialoja varten tukivälineen, jota 
hallinnoidaan pienille ja keskisuurille 

1. Komissio perustaa liitteessä I 
vahvistettujen sääntöjen mukaisesti
kulttuurialaa ja luovia toimialoja varten 
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yrityksille suunnatun unionin 
velkainstrumentin yhteydessä.
Tukivälineen ensisijaiset tavoitteet ovat 
seuraavat:

takuuvälineen. Takuuväline on 
jäsenvaltioon asettautuneiden 
kulttuurialalla ja luovilla toimialoilla 
toimivien pk-yritysten ja organisaatioiden 
käytettävissä edellyttäen, että se

Or. en

Tarkistus 366
Silvia Costa, Jean-Marie Cavada

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Komissio perustaa kulttuurialaa ja luovia 
toimialoja varten tukivälineen, jota 
hallinnoidaan pienille ja keskisuurille 
yrityksille suunnatun unionin 
velkainstrumentin yhteydessä. 
Tukivälineen ensisijaiset tavoitteet ovat 
seuraavat:

1. Komissio perustaa liitteessä I 
vahvistettujen sääntöjen mukaisesti 
unionin kulttuurialaa ja luovia toimialoja 
varten takuuvälineen. Takuuväline voi 
toimia itsenäisenä välineenä tai jonkin 
unionin toisen velkainstrumentin 
yhteydessä. Takuuväline on perustettava 
ja sitä on hallinnoitava 
varainhoitoasetuksen VIII osaston 
mukaisesti. Se on jäsenvaltioon 
asettautuneiden kulttuurialalla ja luovilla 
toimialoilla toimivien pk-yritysten ja 
organisaatioiden käytettävissä ja sen 
tavoitteena on

Or. en

Tarkistus 367
Lothar Bisky, Marie-Christine Vergiat

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Komissio perustaa kulttuurialaa ja luovia 
toimialoja varten tukivälineen, jota 
hallinnoidaan pienille ja keskisuurille 

1. Komissio perustaa kulttuurialaa ja luovia 
toimialoja varten tukivälineen 
erityisedellytyksin, jotka on määriteltävä 
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yrityksille suunnatun unionin 
velkainstrumentin yhteydessä. 
Tukivälineen ensisijaiset tavoitteet ovat 
seuraavat:

erikseen ottaen huomioon, että 
periaatteessa tämä väline ei korvaa 
rahoitusta.  Tukivälineen ensisijaiset 
tavoitteet ovat seuraavat:

Or. de

Tarkistus 368
Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Komissio perustaa kulttuurialaa ja luovia 
toimialoja varten tukivälineen, jota 
hallinnoidaan pienille ja keskisuurille 
yrityksille suunnatun unionin 
velkainstrumentin yhteydessä. 
Tukivälineen ensisijaiset tavoitteet ovat 
seuraavat:

1. Komissio perustaa kulttuurialaa ja luovia 
toimialoja varten tukivälineen, jota 
hallinnoidaan pienille ja keskisuurille 
yrityksille suunnatun unionin 
velkainstrumentin yhteydessä. Väline on 
luotava ja sen on toimittava 
varainhoitoasetuksen XX/2012 
VIII osaston mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 369
Marco Scurria

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Komissio perustaa kulttuurialaa ja luovia 
toimialoja varten tukivälineen, jota 
hallinnoidaan pienille ja keskisuurille 
yrityksille suunnatun unionin 
velkainstrumentin yhteydessä. 
Tukivälineen ensisijaiset tavoitteet ovat 
seuraavat:

1. Komissio perustaa kulttuurialaa ja luovia 
toimialoja varten tukivälineen, jota 
hallinnoidaan pienille ja keskisuurille 
yrityksille sekä mikroyrityksille ja 
organisaatioille suunnatun unionin 
velkainstrumentin yhteydessä. 
Tukivälineen ensisijaiset tavoitteet ovat 
seuraavat:

Or. en
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Tarkistus 370
Santiago Fisas Ayxela

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Komissio perustaa kulttuurialaa ja luovia 
toimialoja varten tukivälineen, jota 
hallinnoidaan pienille ja keskisuurille 
yrityksille suunnatun unionin 
velkainstrumentin yhteydessä. 
Tukivälineen ensisijaiset tavoitteet ovat 
seuraavat:

1. Komissio perustaa kulttuurialaa ja luovia 
toimialoja varten tukivälineen, jota 
hallinnoidaan mikroyrityksille sekä pienille 
ja keskisuurille yrityksille suunnatun 
unionin velkainstrumentin yhteydessä. 
Tukivälineen ensisijaiset tavoitteet ovat 
seuraavat:

Or. es

Tarkistus 371
Marietje Schaake

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Komissio perustaa kulttuurialaa ja luovia 
toimialoja varten tukivälineen, jota 
hallinnoidaan pienille ja keskisuurille 
yrityksille suunnatun unionin 
velkainstrumentin yhteydessä. 
Tukivälineen ensisijaiset tavoitteet ovat 
seuraavat:

1. Komissio perustaa kulttuurialaa ja luovia 
toimialoja varten tukivälineen, jota 
hallinnoidaan pienille ja keskisuurille 
yrityksille suunnatun unionin 
velkainstrumentin yhteydessä. Tukiväline 
on sellaisten kulttuurialalla ja luovilla 
toimialoilla toimivien pk-yritysten ja 
organisaatioiden käytettävissä, jotka ovat
asettautuneet maihin, jotka voivat 
osallistua ohjelmaan 16 artiklan 
mukaisesti, ja sen ensisijaiset tavoitteet 
ovat seuraavat:

Or. en
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Tarkistus 372
Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Piotr Borys

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Komissio perustaa kulttuurialaa ja luovia 
toimialoja varten tukivälineen, jota
hallinnoidaan pienille ja keskisuurille 
yrityksille suunnatun unionin 
velkainstrumentin yhteydessä. 
Tukivälineen ensisijaiset tavoitteet ovat 
seuraavat:

1. Komissio perustaa kulttuurialaa ja luovia 
toimialoja varten tukivälineen, jota 
hallinnoidaan pienille ja keskisuurille 
yrityksille suunnatun unionin 
velkainstrumentin yhteydessä.

Or. en

Perustelu

Katso 7 artiklan 1 a kohtaa (uusi) koskeva tarkistus.

Tarkistus 373
Helga Trüpel, Malika Benarab-Attou

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 1 kohta – johdantokappale – 1 luetelmakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Takuuväline otetaan käyttöön 
kokeiluhankkeen muodossa ja sillä 
täydennetään puiteohjelman kautta 
myönnettävää rahoitusta;

Or. en

Tarkistus 374
Helga Trüpel, Malika Benarab-Attou

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 1 kohta – johdantokappale – 1 a luetelmakohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

Takuuvälineellä mahdollistetaan 
kulttuurialan ja luovien toimialojen 
yleinen kasvu sekä erityisesti toimia ja 
uusia mahdollisuuksia koskeva riittävä 
vipuvaikutus;

Or. en

Tarkistus 375
Helga Trüpel, Malika Benarab-Attou

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 1 kohta – johdantokappale – 1 b luetelmakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Komissio ilmoittaa Euroopan 
investointirahastolle selkeät ja täsmälliset 
parametrit, joiden pohjalta voidaan valita 
sopivat pankit ja rahoituksen välittäjät, 
jotka voivat toimia kulttuuri- ja 
taidekokeilujen eduksi ja varmistaa, että 
kaikissa jäsenvaltioissa määrärahat 
osoitetaan tasapuolisesti ottaen huomioon 
tuettavien pk-yritysten alat ja koko. 

Or. en

Tarkistus 376
Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Piotr Borys

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Tukivälineen ensisijaiset tavoitteet 
ovat seuraavat:

Or. en
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Perustelu

Tämä tarkistus on sijoitettava ennen 7 artiklan 1 kohdan a alakohtaa. Katso 7 artiklan 
1 kohdan johdantolause.

Tarkistus 377
Emma McClarkin

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) helpottaa rahoituksen saantia 
kulttuurialan ja luovien toimialojen 
pienille ja keskisuurille yrityksille ja 
organisaatioille Euroopassa;

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Komission ehdotuksessa ei anneta riittävän tarkkoja tietoja tukivälineen luonteesta. Ei ole 
selvää, miksi siinä vaaditaan uutta alakohtaista välinettä.

Tarkistus 378
Jean-Marie Cavada

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) helpottaa rahoituksen saantia 
kulttuurialan ja luovien toimialojen pienille 
ja keskisuurille yrityksille ja 
organisaatioille Euroopassa;

(a) helpottaa rahoituksen saantia 
kulttuurialan ja luovien toimialojen pk-
yrityksille ja organisaatioille Euroopassa;

Or. fr

Tarkistus 379
Silvia Costa, Jean-Marie Cavada
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Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) helpottaa rahoituksen saantia 
kulttuurialan ja luovien toimialojen pienille 
ja keskisuurille yrityksille ja 
organisaatioille Euroopassa;

(a) helpottaa rahoituksen saantia 
kulttuurialan ja luovien toimialojen pk-
yrityksille ja organisaatioille koko 
unionissa;

Or. en

Tarkistus 380
Heinz K. Becker

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) helpottaa rahoituksen saantia 
kulttuurialan ja luovien toimialojen pienille 
ja keskisuurille yrityksille ja 
organisaatioille Euroopassa;

(a) helpottaa rahoituksen saantia 
koskevan kynnyksen alentamista 
kulttuurialan ja luovien toimialojen pienille 
ja keskisuurille yrityksille ja 
organisaatioille Euroopassa erityisesti 
hallinnollisen rasituksen osalta;

Or. de

Tarkistus 381
Lothar Bisky, Marie-Christine Vergiat

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) helpottaa rahoituksen saantia 
kulttuurialan ja luovien toimialojen pienille 
ja keskisuurille yrityksille ja 
organisaatioille Euroopassa;

(a) helpottaa rahoituksen saantia 
kulttuurialan ja luovien toimialojen voittoa 
tavoittelemattomille ja mikrotason 
yrityksille ja organisaatioille sekä pienille 
ja keskisuurille yrityksille ja 
organisaatioille Euroopassa;
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Or. de

Tarkistus 382
Santiago Fisas Ayxela

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) helpottaa rahoituksen saantia 
kulttuurialan ja luovien toimialojen pienille 
ja keskisuurille yrityksille ja
organisaatioille Euroopassa;

(a) helpottaa rahoituksen saantia 
kulttuurialan ja luovien toimialojen 
mikroyrityksille sekä pienille ja 
keskisuurille yrityksille ja organisaatioille 
Euroopassa;

Or. es

Tarkistus 383
Emilio Menéndez del Valle, Santiago Fisas Ayxela

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) helpottaa rahoituksen saantia 
kulttuurialan ja luovien toimialojen pienille 
ja keskisuurille yrityksille ja 
organisaatioille Euroopassa;

(a) helpottaa rahoituksen saantia 
kulttuurialan ja luovien toimialojen 
mikroyrityksille, itsenäisten 
ammatinharjoittajien organisaatioille, 
pienille ja keskisuurille yrityksille ja 
kulttuurialan ja luovien toimialojen
organisaatioille Euroopassa;

Or. es

Tarkistus 384
Helga Trüpel, Malika Benarab-Attou

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 1 kohta – a alakohta
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Komission teksti Tarkistus

(a) helpottaa rahoituksen saantia 
kulttuurialan ja luovien toimialojen pienille 
ja keskisuurille yrityksille ja 
organisaatioille Euroopassa;

(a) Sen avulla helpotetaan rahoituksen 
saantia kulttuurialan ja luovien toimialojen 
pienille ja keskisuurille yrityksille ja 
organisaatioille Euroopassa ja näin 
komissio velvoitetaan varmistamaan 
Euroopan investointirahaston (EIR) 
kanssa tekemässään virallisessa 
sopimuksessa, että pankit tai rahoituksen 
välittäjät eivät voi pyytää lisää takuita tai 
henkilökohtaisia lisätakuita tai jakelu- tai 
tuotanto-oikeuksien kaltaisten 
tekijänoikeuksien luovuttamista.

Or. en

Tarkistus 385
Cătălin Sorin Ivan

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 1 kohta – a a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(a a) korvamerkitä sellaisille pk-yrityksille 
annettava rahoitus, joille kulttuurialan 
toiminta on toissijaista niiden 
pääasiallisiin toiminta-aloihin nähden, 
jolloin voidaan helpommin varmistaa 
kulttuuritoiminnan tehokkaampi 
tunnetuksi tekeminen;

Or. ro

Tarkistus 386
Lothar Bisky, Marie-Christine Vergiat

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 1 kohta – a a alakohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

(a a) järjestää tasapainoisesti takuut 
erilaisille (voittoa tavoittelemattomille ja 
kaupallisille) yrityksille ja 
organisaatioille, jotka pyrkivät lisäämään 
kulttuurin monimuotoisuutta;

Or. de

Tarkistus 387
Emma McClarkin

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) tätä varten parantaa rahoituslaitosten 
valmiuksia arvioida kulttuurialan ja 
luovien alojen hankkeita esimerkiksi 
teknisen tuen ja verkottumistoimien 
avulla.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Komission ehdotuksessa ei anneta riittävän tarkkoja tietoja tukivälineen luonteesta. Ei ole 
selvää, miksi siinä vaaditaan uutta alakohtaista välinettä.

Tarkistus 388
Lothar Bisky, Marie-Christine Vergiat

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) tätä varten parantaa rahoituslaitosten 
valmiuksia arvioida kulttuurialan ja 
luovien alojen hankkeita esimerkiksi 
teknisen tuen ja verkottumistoimien 

Poistetaan.
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avulla.

Or. de

Tarkistus 389
Silvia Costa, Jean-Marie Cavada

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) tätä varten parantaa rahoituslaitosten 
valmiuksia arvioida kulttuurialan ja 
luovien alojen hankkeita esimerkiksi 
teknisen tuen ja verkottumistoimien avulla.

(b) parantaa osallistuvien rahoituksen 
välittäjien valmiuksia arvioida 
kulttuurialan ja luovien alojen pk-yrityksiin 
ja organisaatioihin liittyviä riskejä ja niiden 
hankkeita esimerkiksi teknisen tuen, 
osaamisen kehittämisen ja 
verkottumistoimien avulla.

Or. en

Tarkistus 390
Jean-Marie Cavada

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) tätä varten parantaa rahoituslaitosten
valmiuksia arvioida kulttuurialan ja 
luovien alojen hankkeita esimerkiksi 
teknisen tuen ja verkottumistoimien avulla.

(b) parantaa osallistuvien rahoituksen 
välittäjien valmiuksia arvioida 
kulttuurialan ja luovien alojen hankkeita 
esimerkiksi teknisen tuen ja 
verkottumistoimien avulla.

Or. fr

Tarkistus 391
Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Piotr Borys
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Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) tätä varten parantaa rahoituslaitosten 
valmiuksia arvioida kulttuurialan ja 
luovien alojen hankkeita esimerkiksi 
teknisen tuen ja verkottumistoimien avulla.

(b) parantaa rahoituslaitosten valmiuksia 
arvioida kulttuurialan ja luovien alojen 
hankkeita esimerkiksi teknisen tuen, tiedon 
lisäämisen ja verkottumistoimien avulla.

Or. en

Tarkistus 392
Marietje Schaake

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) tätä varten parantaa rahoituslaitosten 
valmiuksia arvioida kulttuurialan ja 
luovien alojen hankkeita esimerkiksi 
teknisen tuen ja verkottumistoimien avulla.

(b) tätä varten parantaa rahoituslaitosten 
valmiuksia ja valmiutta arvioida 
kulttuurialan ja luovien alojen hankkeita 
esimerkiksi teknisen tuen ja 
verkottumistoimien avulla.

Or. en

Tarkistus 393
Lothar Bisky, Marie-Christine Vergiat

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 1 kohta – b a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(b a) laatia takuiden tasapainoista 
järjestämistä varten pankeille ja niiden 
myyntiedustajille täsmälliset ehdot, joilla 
suojellaan erityisesti voittoa 
tavoittelematonta sektoria.

Or. de
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Tarkistus 394
Silvia Costa, Jean-Marie Cavada

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Varainhoitoasetuksen 130 artiklan 
3 kohdan mukaisesti komissio soveltaa 
takuuvälinettä välillisesti siirtämällä 
tehtäviä 55 artiklan 1 kohdan 
iv alakohdassa tarkoitetulle Euroopan 
investointirahastolle (EIR) ja komission 
ja EIR:n tekemän sopimuksen ehtoja 
noudattaen.

Or. en

Tarkistus 395
Emma McClarkin

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Nämä tavoitteet pannaan täytäntöön 
liitteen I mukaisesti.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Komission ehdotuksessa ei anneta riittävän tarkkoja tietoja tukivälineen luonteesta. Ei ole 
selvää, miksi siinä vaaditaan uutta alakohtaista välinettä.

Tarkistus 396
Heinz K. Becker

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – johdantokappale
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Komission teksti Tarkistus

Komissio toteuttaa seuraavia toimenpiteitä 
tukeakseen rajat ylittävää poliittista 
yhteistyötä, jonka tavoitteena on politiikan 
kehittäminen, innovoinnin tehostaminen, 
entistä laajemman yleisön saavuttaminen ja 
liiketoimintamallien kehittäminen:

Komissio toteuttaa seuraavia toimenpiteitä 
tukeakseen rajat ylittävää poliittista 
yhteistyötä, jonka tavoitteena on politiikan 
kehittäminen, innovoinnin tehostaminen, 
entistä laajemman asiakaskunnan ja 
yleisön saavuttaminen ja 
liiketoimintamallien kehittäminen:

Or. de

Tarkistus 397
Marietje Schaake

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

Komissio toteuttaa seuraavia toimenpiteitä 
tukeakseen rajat ylittävää poliittista 
yhteistyötä, jonka tavoitteena on politiikan 
kehittäminen, innovoinnin tehostaminen, 
entistä laajemman yleisön saavuttaminen ja 
liiketoimintamallien kehittäminen:

Komissio toteuttaa seuraavia toimenpiteitä 
tukeakseen rajat ylittävää poliittista 
yhteistyötä, jonka tavoitteena on politiikan 
kehittäminen, innovoinnin tehostaminen, 
entistä laajemman yleisön saavuttaminen ja 
liiketoimintamallien kehittäminen 
ensisijaisesti verkkosivuston kautta, jotta 
voidaan varmistaa institutionaalisen 
muistin kehittäminen ja tietojen 
saatavuus rajojen yli:

Or. en

Tarkistus 398
Heinz K. Becker

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) uusia liiketoimintamalleja koskevien 
kokemusten ja tietämyksen vaihto, 

(a) uusia liiketoimintamalleja koskevien 
kokemusten ja tietämyksen vaihto, 
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vertaisoppimistoimet sekä kulttuurialan 
toimijoiden ja päättäjien välinen, 
kulttuurialan ja luovien toimialojen 
kehittämiseen liittyvä verkottuminen;

vertaisoppimistoimet sekä kulttuurialan ja 
talouden toimijoiden ja päättäjien välinen, 
kulttuurialan ja luovien toimialojen 
kehittämiseen liittyvä verkottuminen;

Or. de

Tarkistus 399
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Santiago Fisas Ayxela

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) uusia liiketoimintamalleja koskevien 
kokemusten ja tietämyksen vaihto, 
vertaisoppimistoimet sekä kulttuurialan 
toimijoiden ja päättäjien välinen, 
kulttuurialan ja luovien toimialojen 
kehittämiseen liittyvä verkottuminen;

(a) uusia taloudellisia malleja koskevien 
kokemusten ja tietämyksen vaihto, 
vertaisoppimistoimet sekä kulttuurialan 
toimijoiden ja päättäjien välinen, 
kulttuurialan ja luovien toimialojen 
kehittämiseen liittyvä verkottuminen;

Or. fr

Tarkistus 400
Chrysoula Paliadeli

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) uusia liiketoimintamalleja koskevien 
kokemusten ja tietämyksen vaihto, 
vertaisoppimistoimet sekä kulttuurialan 
toimijoiden ja päättäjien välinen, 
kulttuurialan ja luovien toimialojen 
kehittämiseen liittyvä verkottuminen;

(a) uusia liiketoimintamalleja koskevien 
kokemusten ja tietämyksen vaihto, 
vertaisoppimistoimet sekä erityisesti 
kulttuurialan muita pienempien
toimijoiden ja päättäjien välinen, 
kulttuurialan ja luovien toimialojen 
kehittämiseen liittyvä verkottuminen;

Or. en
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Tarkistus 401
Lothar Bisky, Marie-Christine Vergiat

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – a a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(a a) Luova Eurooppa -neuvontapisteiden 
perustaminen puiteohjelmaan 
osallistuvissa maissa niiden sisäisten 
tarpeiden mukaisesti taaten samalla, että 
Media- ja Kulttuuri- ohjelmia koskeva 
nykyinen asiantuntemus ja niiden 
erityispiirteet otetaan huomioon; 

Or. de

Tarkistus 402
Gianni Pittella

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) markkinatietojen keruu, 
osaamistarpeiden ennakointi, tutkimusten 
ja arviointien tekeminen, politiikka-
analyysit sekä tilastotutkimusten 
tukeminen;

(b) markkinatietojen keruu, tutkimusten 
laatiminen, työmarkkinoita ja tarvittavaa 
osaamista koskeva analyysi, 
eurooppalaista ja jäsenvaltioiden 
kulttuuripolitiikkaa koskeva analyysi sekä 
kullakin alalla sovellettuihin välineisiin ja 
kriteereihin perustuvia tilastotutkimuksia;

Or. en

Tarkistus 403
Katarína Neveďalová

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – b alakohta
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Komission teksti Tarkistus

(b) markkinatietojen keruu, 
osaamistarpeiden ennakointi, tutkimusten 
ja arviointien tekeminen, politiikka-
analyysit sekä tilastotutkimusten 
tukeminen;

(b) markkinatietojen keruu, tutkimusten 
laatiminen, työmarkkinoita ja tarvittavaa 
osaamista koskeva analyysi, 
eurooppalaista ja jäsenvaltioiden 
kulttuuripolitiikkaa koskeva analyysi sekä 
kullakin alalla sovellettuihin välineisiin ja 
kriteereihin perustuvien 
tilastotutkimusten tekeminen;

Or. en

Tarkistus 404
Chrysoula Paliadeli

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) markkinatietojen keruu, 
osaamistarpeiden ennakointi, tutkimusten 
ja arviointien tekeminen, politiikka-
analyysit sekä tilastotutkimusten 
tukeminen;

(b) markkinatietojen keruu, tutkimusten 
laatiminen, työmarkkinoita ja tarvittavaa 
osaamista sekä työpaikkatarvetta koskeva 
analyysi, arviointien tekeminen, politiikka-
analyysi sekä kullakin alalla sovellettuihin 
välineisiin ja kriteereihin perustuvien 
tilastotutkimusten tukeminen. Älykkään 
erikoistumisen strategiat (S3) saattavat 
olla tarkoituksenmukainen väline tämän 
yhteistyössä tehtävän tietopohjan 
kehittämiseen, johon osallistuu erityisesti 
paikallisella ja alueellisella tasolla 
kulttuurialan toimijoita, teollisuus, 
yliopistoja ja muita tutkimuslaitoksia;

Or. en

Tarkistus 405
Lothar Bisky, Marie-Christine Vergiat

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – b alakohta
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Komission teksti Tarkistus

(b) markkinatietojen keruu, 
osaamistarpeiden ennakointi, tutkimusten 
ja arviointien tekeminen, politiikka-
analyysit sekä tilastotutkimusten 
tukeminen;

(b) markkinatietojen keruu, 
osaamistarpeiden ennakointi, tutkimusten 
ja arviointien tekeminen, politiikka-
analyysit sekä tilastotutkimusten 
tukeminen ottaen huomioon myös voittoa 
tavoittelemattoman sektorin ja 
kulttuuritoimintaa koskevien edellytysten 
analyysit;

Or. de

Tarkistus 406
Santiago Fisas Ayxela

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – b a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

b a) festivaali- ja artistitietokannan 
perustaminen kaikkien eurooppalaisten 
kulttuurialan ammattilaisten välisen 
kommunikaation helpottamiseksi ja 
parhaiten käytäntöjen vaihdon 
edistämiseksi;

Or. es

Tarkistus 407
Silvia Costa

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – c a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(c a) sellaisen 30 päivään kesäkuuta 2014 
mennessä tehtävän 
toteutettavuustutkimuksen laatiminen, 
jossa tarkastellaan mahdollisuutta kerätä 
ja analysoida kulttuurialaa ja luovia 
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toimialoja, audiovisuaaliala pois luettuna, 
koskevia tietoja ja jonka tulokset on 
esitettävä Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle;

Or. en

Tarkistus 408
Lothar Bisky, Marie-Christine Vergiat

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

(d) luovan toiminnan rahoitukseen, 
jakeluun ja rahallisen arvon 
määrittämiseen liittyvien uusien ja eri 
toimialoille soveltuvien toimintamallien 
testaaminen;

(d) luovan toiminnan rahoitukseen, 
jakeluun ja kysyntään liittyvien uusien ja 
eri toimialoille soveltuvien toimintamallien 
testaaminen myös voittoa 
tavoittelemattoman sektorin osalta;

Or. de

Tarkistus 409
Helga Trüpel

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

(d) luovan toiminnan rahoitukseen, 
jakeluun ja rahallisen arvon 
määrittämiseen liittyvien uusien ja eri 
toimialoille soveltuvien toimintamallien 
testaaminen;

(d) kulttuuri- ja luovan alan teosten 
luomisen, jakelun ja niitä koskevan 
tiedottamisen rahoitukseen liittyvien 
uusien ja eri toimialoille soveltuvien 
toimintamallien testaaminen;

Or. en

Tarkistus 410
Emma McClarkin
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Ehdotus asetukseksi
8 artikla – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

(d) luovan toiminnan rahoitukseen, 
jakeluun ja rahallisen arvon määrittämiseen 
liittyvien uusien ja eri toimialoille 
soveltuvien toimintamallien testaaminen;

(d) luovan toiminnan rahoitukseen, 
jakeluun ja rahallisen arvon määrittämiseen 
liittyvien uusien ja eri toimialoille 
soveltuvien toimintamallien 
määrittäminen, niiden kehittämisen 
tukeminen ja niitä koskevan tiedon 
jakaminen;

Or. en

Tarkistus 411
Georgios Papanikolaou

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – d a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(d a) innovatiivisten aloitteiden 
edistämiseen ja tukemiseen tähtäävien 
eurooppalaisten pilottihankkeiden 
täytäntöönpano mahdollisuuksien 
mukaan;

Or. el

Tarkistus 412
Sabine Verheyen

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

(e) esimerkiksi kulttuuri- ja 
medialukutaitoon liittyvät konferenssit, 
seminaarit ja poliittinen vuoropuhelu;

(e) konferenssit, seminaarit, 
koulutuskurssit ja esimerkiksi 
yliopistojen, yleisradiotoiminnan 
harjoittajien ja media-alan 
organisaatioiden kanssa käytävä 
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poliittinen vuoropuhelu kulttuuri- ja 
medialukutaidosta sekä digitaalisesta 
lukutaidosta ja opetuselokuvista;

Or. de

Tarkistus 413
Marco Scurria

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

(e) esimerkiksi kulttuuri- ja 
medialukutaitoon liittyvät konferenssit, 
seminaarit ja poliittinen vuoropuhelu;

(e) kulttuuri- ja medialukutaitoa ja
digitaalista lukutaitoa käsittelevät 
konferenssit, näitä taitoja koskeva 
koulutus, seminaarit ja poliittinen 
vuoropuhelu sekä elokuvaopetus 
yhteistyössä muun muassa 
yleisradiotoimintaa harjoittavien 
viestintäalan organisaatioiden, 
yliopistojen ja muiden kulttuurilaitosten 
kanssa; 

Or. en

Tarkistus 414
Helga Trüpel, Malika Benarab-Attou

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

(e) esimerkiksi kulttuuri- ja 
medialukutaitoon liittyvät konferenssit, 
seminaarit ja poliittinen vuoropuhelu;

(e) kulttuuri- ja medialukutaitoa ja 
digitaalista lukutaitoa käsittelevien 
konferenssien ja seminaarien sekä näitä 
taitoja koskevan poliittisen vuoropuhelun 
järjestäminen;

Or. en
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Tarkistus 415
Jean-Marie Cavada

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – f alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

(f) Luova Eurooppa -tiedotustoimistojen 
verkoston kansallisten jäsenten 
tukeminen seuraavien tehtävien 
suorittamisessa:

Poistetaan.

Or. fr

Tarkistus 416
Helga Trüpel

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – f alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

(f) Luova Eurooppa -tiedotustoimistojen 
verkoston kansallisten jäsenten 
tukeminen seuraavien tehtävien 
suorittamisessa:

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 417
Santiago Fisas Ayxela

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – f alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

(f) Luova Eurooppa -tiedotustoimistojen 
verkoston kansallisten jäsenten tukeminen
seuraavien tehtävien suorittamisessa:

(f) vaikuttamatta jäsenvaltioiden 
päätökseen järjestelyistä, joilla nykyiset 
tiedotustoimistojen verkostot (esimerkiksi 
nykyinen Media-desk-yhteyspisteiden 
verkosto) järjestetään uudelleen tai 
yhdistetään, Luova Eurooppa -
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tiedotustoimistojen verkoston 
perustaminen seuraavien tehtävien 
suorittamista varten:

Or. es

Tarkistus 418
Emma McClarkin

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – f alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

(f) Luova Eurooppa -tiedotustoimistojen 
verkoston kansallisten jäsenten tukeminen 
seuraavien tehtävien suorittamisessa:

(f) Luova Eurooppa -tiedotustoimistojen
verkoston kansallisten jäsenten tukeminen 
tehtävien suorittamisessa heidän omassa 
maassaan vallitsevien olosuhteiden 
mukaisesti:

Or. en

Perustelu

Toissijaisuusperiaatteen noudattaminen on tärkeää. Ohjelmassa olisi annettava 
jäsenvaltioille mahdollisuus järjestää tiedotustoimistot heidän omassa maassaan vallitsevien 
olosuhteiden mukaisesti sen sijaan, että pakotettaisiin kaikki noudattamaan yhtä mallia.

Tarkistus 419
Marek Henryk Migalski

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – f alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

(f) Luova Eurooppa -tiedotustoimistojen 
verkoston kansallisten jäsenten tukeminen 
seuraavien tehtävien suorittamisessa:

(f) Luova Eurooppa -tiedotustoimistojen 
verkoston, joka olisi liitettävä osaksi 
Euroopan parlamentin 
tiedotustoimistoverkostoa ohjelman 
hallinnollisten kustannusten pitämiseksi 
mahdollisimman pieninä, kansallisten 
jäsenten tukeminen seuraavien tehtävien 
suorittamisessa:
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Or. pl

Tarkistus 420
Jean-Marie Cavada

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – f alakohta – 1 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– Luova Eurooppa -ohjelmasta 
tiedottaminen kansallisella tasolla;

Poistetaan.

Or. fr

Tarkistus 421
Helga Trüpel

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – f alakohta – 1 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– Luova Eurooppa -ohjelmasta 
tiedottaminen kansallisella tasolla;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 422
Marietje Schaake

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – f alakohta – 1 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– Luova Eurooppa -ohjelmasta 
tiedottaminen kansallisella tasolla;

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.)

Or. en
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Tarkistus 423
Jean-Marie Cavada

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – f alakohta – 2 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– kulttuurialan ja luovien toimialojen 
avustaminen Luova Eurooppa -ohjelmaan 
liittyvissä asioissa sekä tiedottaminen 
käytettävissä olevista unionin politiikan 
mukaisista tukityypeistä;

Poistetaan.

Or. fr

Tarkistus 424
Helga Trüpel

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – f alakohta – 2 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– kulttuurialan ja luovien toimialojen 
avustaminen Luova Eurooppa -ohjelmaan 
liittyvissä asioissa sekä tiedottaminen 
käytettävissä olevista unionin politiikan 
mukaisista tukityypeistä;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 425
Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – f alakohta – 2 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– kulttuurialan ja luovien toimialojen 
avustaminen Luova Eurooppa -ohjelmaan 
liittyvissä asioissa sekä tiedottaminen 
käytettävissä olevista unionin politiikan 

kulttuurialan ja luovien toimialojen 
avustaminen Luova Eurooppa -ohjelmaan 
liittyvissä asioissa sekä perustiedon 
antaminen käytettävissä olevista unionin 
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mukaisista tukityypeistä; politiikan mukaisista tukityypeistä;

Or. en

Tarkistus 426
Marietje Schaake

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – f alakohta – 2 a luetelmakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

– koulutuksen ja tuen tarjoaminen 
kulttuurialalla ja luovalla alalla toimiville 
pk-yrityksille ja organisaatioille, jotta ne 
voivat parantaa liike- ja 
yritystoimintataitojaan ja saada 
rahoitusta;

Or. en

Tarkistus 427
Jean-Marie Cavada

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – f alakohta – 3 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– ammattilaisten, instituutioiden, 
foorumien ja verkostojen rajatylittävän 
yhteistyön edistäminen kulttuurialalla ja 
luovilla toimialoilla;

Poistetaan.

Or. fr

Tarkistus 428
Helga Trüpel

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – f alakohta – 3 luetelmakohta
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Komission teksti Tarkistus

– ammattilaisten, instituutioiden, 
foorumien ja verkostojen rajatylittävän 
yhteistyön edistäminen kulttuurialalla ja 
luovilla toimialoilla;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 429
Jean-Marie Cavada

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – f alakohta – 4 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– komission työn tukeminen 
jäsenvaltioiden kulttuurialaan ja luoviin 
toimialoihin liittyvissä kysymyksissä, 
esimerkiksi toimittamalla tietoa näistä 
aloista;

Poistetaan.

Or. fr

Tarkistus 430
Helga Trüpel

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – f alakohta – 4 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– komission työn tukeminen 
jäsenvaltioiden kulttuurialaan ja luoviin 
toimialoihin liittyvissä kysymyksissä, 
esimerkiksi toimittamalla tietoa näistä 
aloista;

Poistetaan.

Or. en
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Tarkistus 431
Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – f alakohta – 4 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– komission työn tukeminen 
jäsenvaltioiden kulttuurialaan ja luoviin 
toimialoihin liittyvissä kysymyksissä, 
esimerkiksi toimittamalla tietoa näistä 
aloista;

– komission työn tukeminen 
jäsenvaltioiden kulttuurialaan ja luoviin 
toimialoihin liittyvissä kysymyksissä, 
esimerkiksi toimittamalla saatavilla olevaa
tietoa näistä aloista;

Or. en

Tarkistus 432
Marietje Schaake

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – f alakohta – 4 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– komission työn tukeminen 
jäsenvaltioiden kulttuurialaan ja luoviin 
toimialoihin liittyvissä kysymyksissä, 
esimerkiksi toimittamalla tietoa näistä 
aloista;

– komission työn tukeminen 
jäsenvaltioiden kulttuurialaan ja luoviin 
toimialoihin liittyvissä kysymyksissä, 
esimerkiksi toimittamalla tietoa näistä 
aloista ja parantamalla tehokkuutta 
yhteistyön kautta;

Or. en

Tarkistus 433
Mikael Gustafsson
naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunnan puolesta

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – f alakohta – 4 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– komission työn tukeminen 
jäsenvaltioiden kulttuurialaan ja luoviin 

– komission työn tukeminen 
jäsenvaltioiden kulttuurialaan ja luoviin 
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toimialoihin liittyvissä kysymyksissä, 
esimerkiksi toimittamalla tietoa näistä 
aloista;

toimialoihin liittyvissä kysymyksissä, 
esimerkiksi toimittamalla tietoa näistä 
aloista; Tiedot esitetään mahdollisuuksien 
mukaan sukupuolen mukaan eriteltyinä;

Or. en

Tarkistus 434
Jean-Marie Cavada

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – f alakohta – 5 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– komission tukeminen sen 
varmistamisessa, että ohjelman tuloksista 
ja vaikutuksista tiedotetaan ja niitä 
levitetään asianmukaisella tavalla.

Poistetaan.

Or. fr

Tarkistus 435
Helga Trüpel

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – f alakohta – 5 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– komission tukeminen sen 
varmistamisessa, että ohjelman tuloksista 
ja vaikutuksista tiedotetaan ja niitä 
levitetään asianmukaisella tavalla.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 436
Chrysoula Paliadeli

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – f alakohta – 5 a luetelmakohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

– tiedon levittäminen uudesta rahoituksen 
tukivälineestä;

Or. en

Tarkistus 437
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Santiago Fisas Ayxela

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – f alakohta – 5 a luetelmakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

– Luova Eurooppa -yhteyspisteiden 
kehittämisen tukeminen paikallistasolla.

Or. fr

Tarkistus 438
Marie-Christine Vergiat, Lothar Bisky

Ehdotus asetukseksi
8 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

8 a artikla
Alojen välinen luova ja kokeellinen 

toiminta
Komissio ottaa erilaisten kulttuurialan ja 
luovien toimialojen välisen luovan ja 
kokeellisen toiminnan edistämiseksi 
pilottihankkeiden kautta käyttöön 
tukitoimenpiteitä sellaisten alojen välisen 
yhteistyön lisäämiseksi, joilla ei ole 
kokemusta yhteistyöstä tai joilla on sitä 
vain vähän.

Or. fr
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Tarkistus 439
Jean-Marie Cavada

Ehdotus asetukseksi
8 a artikla (uusi) – otsikko

Komission teksti Tarkistus

8 a artikla
Luova Eurooppa -tiedotustoimistojen 

verkko

Or. fr

Tarkistus 440
Helga Trüpel

Ehdotus asetukseksi
8 a artikla (uusi) – otsikko

Komission teksti Tarkistus

8 a artikla
Luova Eurooppa -tiedotustoimistot

Or. en

Perustelu

Tarkistus on tarkoitus sisällyttää itsenäisenä artiklana 8 ja 9 artiklan väliin.

Tarkistus 441
Jean-Marie Cavada

Ehdotus asetukseksi
8 a artikla (uusi) – 1 kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1. Puiteohjelmaan osallistuvien maiden 
on perustettava omien sääntöjensä ja 
määräystensä mukaisesti Luova 
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Eurooppa -tiedotustoimistoja, jotka 
muodostuvat Media-desk-yhteyspisteistä 
ja kulttuuriyhteyspisteistä, varmistaakseen 
olemassa olevan asiantuntemuksen sekä 
kunkin alan ominaispiirteiden huomioon 
ottamisen.

Or. fr

Tarkistus 442
Helga Trüpel

Ehdotus asetukseksi
8 a artikla (uusi) – 1 kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1. Komissio organisoi Luova Eurooppa 
-tiedotustoimistojen perustamista ja pitää 
sitä kokeilutoimenpiteenä, jolla kahden 
ohjelman välille pyritään luomaan 
tiiviimpi yhteys sisällyttäen siihen myös 
monialaisen lohkon. Kulttuurialan 
yhteyspisteiden ja Media Desk 
-tiedotustoimistojen nykyinen rakenne 
säilytetään kuitenkin niiden tehtävissä 
samalla, kun niiden yhteistyötä 
tiivistetään tehokkaan verkoston 
rakentamiseksi.

Or. en

Perustelu

Tarkistus on tarkoitus sisällyttää itsenäisenä artiklana 8 ja 9 artiklan väliin.

Tarkistus 443
Jean-Marie Cavada

Ehdotus asetukseksi
8 a artikla (uusi) – 1 a kohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

1 a. Komissio perustaa yhteistyössä 
kunkin puiteohjelmaan osallistuvan maan 
kanssa Luova Eurooppa -
tiedotustoimistojen verkoston, jonka 
muodostavat kaikki Media-desk-
yhteyspisteet ja kulttuuriyhteyspisteet 
puiteohjelmaan osallistuvissa maissa.

Or. fr

Tarkistus 444
Helga Trüpel

Ehdotus asetukseksi
8 a artikla (uusi) – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Luova Eurooppa -tiedotustoimistot 
tukevat Kulttuurialan yhteyspisteiden ja 
Media Desk -tiedotustoimistojen 
kansallisia jäseniä, jotta voidaan suorittaa 
seuraavat tehtävät: 

Or. en

Perustelu

Tarkistus on tarkoitus sisällyttää itsenäisenä artiklana 8 ja 9 artiklan väliin.

Tarkistus 445
Helga Trüpel

Ehdotus asetukseksi
8 a artikla (uusi) – 1 a kohta – 1 luetelmakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

– Luova Eurooppa -ohjelman 
mainostaminen kansallisella tasolla;
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Or. en

Perustelu

Tarkistus on tarkoitus sisällyttää itsenäisenä artiklana 8 ja 9 artiklan väliin.

Tarkistus 446
Helga Trüpel

Ehdotus asetukseksi
8 a artikla (uusi) – 1 a kohta – 1 a luetelmakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

– kulttuurialan ja luovien toimialojen 
(Kulttuurialan yhteyspisteet) ja 
audiovisuaalialan (Media Desk 
-tiedotustoimistot) avustaminen Luova 
Eurooppa -ohjelmaan liittyvissä asioissa 
sekä tiedottaminen käytettävissä olevista 
unionin politiikan mukaisista 
tukityypeistä;

Or. en

Perustelu

Tarkistus on tarkoitus sisällyttää itsenäisenä artiklana 8 ja 9 artiklan väliin.

Tarkistus 447
Helga Trüpel

Ehdotus asetukseksi
8 a artikla (uusi) – 1 a kohta – 1 b luetelmakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

– ammattilaisten, instituutioiden, 
foorumien ja verkostojen rajat ylittävän 
yhteistyön edistäminen kulttuurialalla ja 
luovilla toimialoilla;

Or. en
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Perustelu

Tarkistus on tarkoitus sisällyttää itsenäisenä artiklana 8 ja 9 artiklan väliin.

Tarkistus 448
Helga Trüpel

Ehdotus asetukseksi
8 a artikla (uusi) – 1 a kohta – 1 c luetelmakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

– komission työn tukeminen 
jäsenvaltioiden kulttuurialaan ja luoviin 
toimialoihin liittyvissä kysymyksissä, 
esimerkiksi toimittamalla tietoa näistä 
aloista;

Or. en

Perustelu

Tarkistus on tarkoitus sisällyttää itsenäisenä artiklana 8 ja 9 artiklan väliin.

Tarkistus 449
Helga Trüpel

Ehdotus asetukseksi
8 a artikla (uusi) – 1 a kohta – 1 d luetelmakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

– komission tukeminen sen 
varmistamisessa, että ohjelman tuloksista 
ja vaikutuksista tiedotetaan ja niitä 
levitetään asianmukaisella tavalla.

Or. en

Perustelu

Tarkistus on tarkoitus sisällyttää itsenäisenä artiklana 8 ja 9 artiklan väliin.
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Tarkistus 450
Helga Trüpel

Ehdotus asetukseksi
8 a artikla (uusi) – 1 a kohta – 1 e luetelmakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

– niiden keskinäisen yhteistyön 
kehittäminen, jotta voidaan rakentaa 
tehokas eurooppalainen verkosto 
palvelujen tarjoamiseksi kulttuurialalle ja 
luoville toimialoille sekä 
audiovisuaalialalle. 

Or. en

Perustelu

Tarkistus on tarkoitus sisällyttää itsenäisenä artiklana 8 ja 9 artiklan väliin.

Tarkistus 451
Jean-Marie Cavada

Ehdotus asetukseksi
8 a artikla (uusi) – 1 b kohta (uusi) – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1 b. Luova Eurooppa -tiedotustoimistot, 
jotka muodostuvat Media-desk-
yhteyspisteistä ja kulttuuriyhteyspisteistä, 
suorittavat seuraavia tehtäviä:

Or. fr

Tarkistus 452
Jean-Marie Cavada

Ehdotus asetukseksi
8 a artikla (uusi) – 1 b kohta – 1 luetelmakohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

– ohjelmien edistäminen kansallisella 
tasolla ja niihin osallistuvissa maissa sekä 
niihin liittyvän mainonnan ja 
myynninedistämisen järjestäminen;

Or. fr

Tarkistus 453
Jean-Marie Cavada

Ehdotus asetukseksi
8 a artikla (uusi) – 1 b kohta – 1 a luetelmakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

– kulttuurialan ja luovien toimialojen 
avustaminen ohjelmiin liittyvissä asioissa 
sekä tietojen levittäminen muista 
asiaankuuluvista, unionin politiikkojen 
puitteissa käytettävissä olevista 
tukimahdollisuuksista;

Or. fr

Tarkistus 454
Jean-Marie Cavada

Ehdotus asetukseksi
8 a artikla (uusi) – 1 b kohta – 1 b luetelmakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

– kulttuurialan ja luovien toimialojen 
ammattilaisten rajatylittävän yhteistyön 
edistäminen sekä instituutioiden 
foorumien ja verkostojen perustaminen 
kulttuurialalla ja luovilla toimialoilla;

Or. fr
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Tarkistus 455
Jean-Marie Cavada

Ehdotus asetukseksi
8 a artikla (uusi) – 1 b kohta – 1 c luetelmakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

– komission tukeminen tarjoamalla sille 
apua kulttuurialaan ja luoviin 
toimialoihin ja erityisesti 
audiovisuaalialaan liittyvissä asioissa 
ohjelmiin osallistuvissa maissa 
esimerkiksi ilmoittamalla sille kyseisistä 
aloista käytettävissä olevat tiedot ja 
antamalla ne intressitahojen käyttöön;

Or. fr

Tarkistus 456
Jean-Marie Cavada

Ehdotus asetukseksi
8 a artikla (uusi) – 1 b kohta – 1 d luetelmakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

– komission tukeminen sen 
varmistamisessa, että ohjelmien tuloksista 
ja vaikutuksista tiedotetaan ja niitä 
levitetään asianmukaisella tavalla;

Or. fr

Tarkistus 457
Jean-Marie Cavada

Ehdotus asetukseksi
8 a artikla (uusi) – 1 b kohta – 1 e luetelmakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

– kulttuurialan ja luovan alan toimijoiden 
mahdollisimman laajan kyseisiin 
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ohjelmiin osallistumisen kannustaminen 
levittämällä tehokkaasti tietoa ja 
tekemällä asianmukaisia aloitteita niiden 
verkostoitumisen edistämiseksi;

Or. fr

Tarkistus 458
Jean-Marie Cavada

Ehdotus asetukseksi
8 a artikla (uusi) – 1 b kohta – 1 f luetelmakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

– kulttuurialan ja luovan alan toimijoiden 
avustaminen niiden hankkeiden 
esittelyssä ehdotuspyyntöjen johdosta.

Or. fr

Tarkistus 459
Jean-Marie Cavada

Ehdotus asetukseksi
III luku – -9 artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

-9 artikla
Kulttuuriohjelman soveltamisala

Kulttuuriohjelman tavoitteena on 
yhteiseen kulttuuriperintöön perustuvan 
yhteisen eurooppalaisen kulttuurialueen 
edistäminen kehittämällä erilaisten 
eurooppalaisten kulttuurialan ja luovan 
alan toimijoiden välistä kulttuurialan 
yhteistyötä unionin 
kansalaisuusidentiteetin vahvistamiseksi. 
Kulttuuriohjelmaan voivat osallistua 
kulttuurialan ja luovan alan toimijat ja 
erityisesti pk-yritykset sekä sellaiset 
kulttuurialan ja luovan alan toimijat, 
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jotka harjoittavat kulttuurialan ja luovien 
alojen toimintaa voittoa tavoittelematta.

Or. fr

Tarkistus 460
Jean-Marie Cavada

Ehdotus asetukseksi
-9 artikla (uusi) (III luku "Kulttuuriohjelmalohko" jälkeen)

Komission teksti Tarkistus

-9 a artikla
Kulttuuriohjelman erityistavoitteet

1. Ohjelmalla on seuraavat 
erityistavoitteet:
(a) edistää kulttuurialan ja luovan alan 
toimijoiden liikkuvuutta yli rajojen;
(b) edistää kulttuuri- ja luovan alan ja 
erityisesti taidealan teosten, hankkeiden ja 
tuotteiden liikkuvuutta yli rajojen;
(c) edistää kulttuurien välistä 
vuoropuhelua.

Or. fr

Tarkistus 461
Lothar Bisky, Marie-Christine Vergiat

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) tukitoimet, joilla parannetaan 
toimijoiden osaamista ja tietämystä
digitalisoitumiseen sopeutumisen 
helpottamiseksi, mukaan luettuna uusien 
keinojen testaaminen yleisöjen 
saavuttamiseksi ja liiketoimintamallien 

(a) voittoa tavoittelematonta sektoria 
koskevat tukitoimet, joilla vahvistetaan 
kulttuurialaa ja luovia toimialoja, kuten 
digitalisoitumiseen sopeutumista koskeva 
tuki, mukaan luettuna uusien 
innovatiivisten keinojen testaaminen uusia 
kulttuurihankkeita varten ja yleisöjen 
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kehittämiseksi; saavuttamiseksi kulttuurialan koulutuksen 
ohessa;

Or. de

Tarkistus 462
Silvia Costa, Gianni Pittella

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) tukitoimet, joilla parannetaan 
toimijoiden osaamista ja tietämystä 
digitalisoitumiseen sopeutumisen 
helpottamiseksi, mukaan luettuna uusien 
keinojen testaaminen yleisöjen 
saavuttamiseksi ja liiketoimintamallien 
kehittämiseksi;

(a) tukitoimet, joilla parannetaan kulttuuri-
ja luovan alan toimijoiden osaamista, 
valmiuksia ja tietämystä, jotka 
myötävaikuttavat kulttuurialan ja luovien 
toimialojen vahvistamiseen, mukaan 
luettuna kannustaminen sopeutumaan
digitaaliteknologioihin sekä yleisöpohjan 
laajentamiseen tähtäävien uusien keinojen 
testaaminen edistämällä esimerkiksi 
aktiivista osallistumista sekä kehittämällä 
ja testaamalla uusia liiketoimintamalleja, 
pk-yritysten, kulttuurilaitosten ja voittoa 
tavoittelemattomien järjestöjen 
kumppanuudet mukaan lukien; 

Or. en

Tarkistus 463
Helga Trüpel, Malika Benarab-Attou

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) tukitoimet, joilla parannetaan 
toimijoiden osaamista ja tietämystä 
digitalisoitumiseen sopeutumisen 
helpottamiseksi, mukaan luettuna uusien 
keinojen testaaminen yleisöjen 
saavuttamiseksi ja liiketoimintamallien 

(a) tukitoimet, joilla parannetaan kulttuuri-
ja luovan alan toimijoiden osaamista ja 
tietämystä, kannustetaan sopeutumaan
digitaaliteknologioihin koko alan 
vahvistamiseksi ja edistetään kulttuurien 
välistä vuoropuhelua ja sosiaalista 
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kehittämiseksi; yhteenkuuluvuutta. Tähän sisältyy 
yleisöpohjan laajentamiseen tähtäävien
uusien keinojen sekä yrittäjyyteen 
liittyvien ja oikeudenmukaisten 
kulttuurialan ja luovan alan
liiketoimintamallien testaaminen;

Or. en

Tarkistus 464
Marietje Schaake

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) tukitoimet, joilla parannetaan 
toimijoiden osaamista ja tietämystä 
digitalisoitumiseen sopeutumisen 
helpottamiseksi, mukaan luettuna uusien 
keinojen testaaminen yleisöjen 
saavuttamiseksi ja liiketoimintamallien 
kehittämiseksi;

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.)

Or. en

Tarkistus 465
Marco Scurria

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) tukitoimet, joilla parannetaan 
toimijoiden osaamista ja tietämystä 
digitalisoitumiseen sopeutumisen 
helpottamiseksi, mukaan luettuna uusien 
keinojen testaaminen yleisöjen 
saavuttamiseksi ja liiketoimintamallien 
kehittämiseksi;

(a) tukitoimet, joilla parannetaan 
toimijoiden osaamista ja tietämystä 
digitalisoitumiseen sopeutumisen 
helpottamiseksi, mukaan luettuna uusien 
keinojen testaaminen yleisöjen 
saavuttamiseksi ja yritystoimintamallien
kehittämiseksi;

Or. en
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Tarkistus 466
Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) tukitoimet, joilla parannetaan 
toimijoiden osaamista ja tietämystä 
digitalisoitumiseen sopeutumisen 
helpottamiseksi, mukaan luettuna uusien 
keinojen testaaminen yleisöjen 
saavuttamiseksi ja liiketoimintamallien 
kehittämiseksi;

(a) tukitoimet, joilla parannetaan 
toimijoiden osaamista ja tietämystä, myös
digitaaliteknologioihin sopeutumista 
helpottavat toimet, ja testataan uusia 
keinoja yleisöjen saavuttamiseksi ja 
liiketoimintamallien kehittämiseksi;

Or. en

Tarkistus 467
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Santiago Fisas Ayxela

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) tukitoimet, joilla parannetaan 
toimijoiden osaamista ja tietämystä 
digitalisoitumiseen sopeutumisen 
helpottamiseksi, mukaan luettuna uusien 
keinojen testaaminen yleisöjen 
saavuttamiseksi ja liiketoimintamallien
kehittämiseksi;

(a) tukitoimet, joilla parannetaan 
toimijoiden osaamista ja tietämystä 
digitalisoitumiseen sopeutumisen 
helpottamiseksi, mukaan luettuna uusien 
keinojen testaaminen yleisöjen 
saavuttamiseksi ja taloudellisten ja 
hallinnointimallien kehittämiseksi;

Or. fr

Tarkistus 468
Hannu Takkula, Marietje Schaake

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 1 kohta – a alakohta
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Komission teksti Tarkistus

(a) tukitoimet, joilla parannetaan 
toimijoiden osaamista ja tietämystä 
digitalisoitumiseen sopeutumisen 
helpottamiseksi, mukaan luettuna uusien 
keinojen testaaminen yleisöjen 
saavuttamiseksi ja liiketoimintamallien 
kehittämiseksi;

(a) tukitoimet, joilla parannetaan 
toimijoiden osaamista, valmiuksia ja 
tietämystä digitalisoitumiseen 
sopeutumisen helpottamiseksi, mukaan 
luettuna uusien keinojen testaaminen 
yleisöjen saavuttamiseksi ja 
liiketoimintamallien kehittämiseksi;

Or. en

Tarkistus 469
Zoltán Bagó

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 1 kohta – a a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(a a) tukitoimet, joiden avulla toimijoiden 
on mahdollista hyödyntää paremmin 
luovien toimialojen ja kulttuurialan 
välineitä, jotta voidaan säilyttää unionin 
kulttuurinen ja kielellinen 
monimuotoisuus ja edistää sitä; 

Or. en

Tarkistus 470
Chrysoula Paliadeli

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 1 kohta – a a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(a a) kulttuurialan ja muiden talouden 
alojen, kuten matkailun, tukeminen, jotta 
voidaan pitkäaikaisten yleisöjen 
kehittämiseen sekä uusien 
liiketoimintamallien luomiseen 
(esimerkiksi kulttuurimatkailuelinkeinoa 
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varten) tähtäävä tavoite; 

Or. en

Tarkistus 471
Iosif Matula

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 1 kohta – a a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(a a) kulttuurin sosiaalisen ja 
taloudellisen arvon hyödyntäminen;

Or. ro

Tarkistus 472
Helga Trüpel, Malika Benarab-Attou

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) tukitoimet, joilla autetaan toimijoita 
luomaan kansainvälistä uraa Euroopassa 
ja muualla;

(b) tukitoimet, joilla autetaan luovien 
toimialojen ja kulttuurialan toimijoita 
tekemään kansainvälistä yhteistyötä 
pitkän aikavälin strategioiden pohjalta;

Or. en

Tarkistus 473
Lothar Bisky, Marie-Christine Vergiat

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) tukitoimet, joilla autetaan toimijoita 
luomaan kansainvälistä uraa Euroopassa 

(b) voittoa tavoittelematonta sektoria 
koskevat tukitoimet, joilla autetaan 
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ja muualla; toimijoita varmistamaan kansainvälinen 
tunnettuus;

Or. de

Tarkistus 474
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Santiago Fisas Ayxela

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) tukitoimet, joilla autetaan toimijoita 
luomaan kansainvälistä uraa Euroopassa ja 
muualla;

(b) tukitoimet, joilla autetaan toimijoita 
luomaan kansainvälistä toimintaa 
Euroopassa ja muualla;

Or. fr

Tarkistus 475
Jean-Marie Cavada

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) tukitoimet, joilla autetaan toimijoita 
luomaan kansainvälistä uraa Euroopassa ja 
muualla;

(b) tukitoimet, joilla autetaan kulttuurialan 
ja luovan alan toimijoita luomaan 
kansainvälistä uraa Euroopassa ja muualla;

Or. fr

Tarkistus 476
Chrysoula Paliadeli

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) tukitoimet, joilla autetaan toimijoita (b) tukitoimet, joilla autetaan toimijoita ja 
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luomaan kansainvälistä uraa Euroopassa ja 
muualla;

erityisesti taiteilijoita ja kulttuurialan 
ammattilaisia luomaan kansainvälistä uraa 
Euroopassa ja muualla;

Or. en

Tarkistus 477
Helga Trüpel

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

(c) tuki, jolla vahvistetaan eurooppalaisten 
toimijoiden ja kansainvälisten 
kulttuuriverkostojen mahdollisuuksia 
hyödyntää uusia ammatillisia 
mahdollisuuksia.

(c) tuki, jolla autetaan kulttuurialan ja 
luovien toimialojen toimijoita ja erityisesti 
organisaatioita ja eurooppalaisia 
verkostoja siten, että ne voivat kehittää 
toiminta- ja kokeilualaansa ja myös siten, 
että varmistetaan samalla niiden 
osallistuminen toimintapolitiikan 
kehittämistä koskevaan Euroopan tason 
keskusteluun. 

Or. en

Tarkistus 478
Lothar Bisky, Marie-Christine Vergiat

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

(c) tuki, jolla vahvistetaan eurooppalaisten 
toimijoiden ja kansainvälisten 
kulttuuriverkostojen mahdollisuuksia 
hyödyntää uusia ammatillisia 
mahdollisuuksia.

(c) tuki, jolla vahvistetaan voittoa 
tavoittelemattoman sektorin 
eurooppalaisten toimijoiden ja 
kansainvälisten kulttuuriverkostojen 
mahdollisuuksia hyödyntää uusia 
ammatillisia mahdollisuuksia.

Or. de
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Tarkistus 479
Iosif Matula

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 1 kohta – c a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(ca) kyseisten alojen pk-yritysten 
pääomamarkkinoille pääsyn 
helpottaminen.

Or. ro

Tarkistus 480
Marietje Schaake

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 1 kohta – c a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(c a) Euroopan kulttuurisisällön 
digitoinnin ja sähköisen saatavuuden 
tukeminen;

Or. en

Tarkistus 481
Lothar Bisky, Marie-Christine Vergiat

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Yhteisen ja monimuotoisen kulttuurin 
edistäminen sekä kulttuuria ja yleistä 
kulttuuria koskevan valistuksen 
välittäminen yhtenä kulttuurin 
monimuotoisuutta ilmaisevana tekijänä ja 
olennaisena keinona edistää Euroopan 
integraatiota, eurooppalaisen identiteetin 
kehittymistä, ennakkoluulojen torjumista 
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ja eurooppalaisen julkisen tilan 
muodostamista.

Or. de

Tarkistus 482
Helga Trüpel, Malika Benarab-Attou

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 2 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

2. Kansainvälisen liikkuvuuden 
edistämiseen liittyvät painopisteet ovat 
seuraavat:

2. Kansainvälisen liikkuvuuden alan 
painopisteet ovat seuraavat:

Or. en

Tarkistus 483
Marek Henryk Migalski

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) tuetaan kansainvälisiä kiertueita,
tapahtumia ja näyttelyitä;

(a) tuetaan kansainvälisiä tapahtumia ja 
näyttelyitä;

Or. pl

Tarkistus 484
Chrysoula Paliadeli

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) tuetaan kansainvälisiä kiertueita, 
tapahtumia ja näyttelyitä;

(a) tuetaan kansainvälisiä kiertueita, 
tapahtumia sekä näyttelyiden ja 
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museokokoelmien liikkuvuutta;

Or. en

Tarkistus 485
Lothar Bisky, Marie-Christine Vergiat

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) tuetaan kansainvälisiä kiertueita, 
tapahtumia ja näyttelyitä;

(a) tuetaan kansainvälisiä kiertueita, 
tapahtumia, festivaaleja ja näyttelyitä;

Or. de

Tarkistus 486
Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) tuetaan kansainvälisiä kiertueita, 
tapahtumia ja näyttelyitä;

(a) tuetaan luovuutta kansainvälisesti sekä
kansainvälisiä kiertueita, tapahtumia ja 
näyttelyitä;

Or. en

Tarkistus 487
Helga Trüpel, Malika Benarab-Attou

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) tuetaan eurooppalaisen kirjallisuuden
levitystä;

(b) tuetaan eurooppalaisten kirjallisten 
teosten tai taiteisiin, taidekäsityöhön ja 
kulttuuriin liittyvien teosten levitystä;
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Or. en

Tarkistus 488
Heinz K. Becker

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) tuetaan eurooppalaisen kirjallisuuden
levitystä;

(b) tuetaan eurooppalaisen kulttuurin
levitystä;

Or. de

Tarkistus 489
Marco Scurria

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) tuetaan eurooppalaisen kirjallisuuden 
levitystä;

(b) tuetaan kulttuuri- ja luovan alan 
eurooppalaisten teosten ja tuotteiden, 
kuten kirjallisuuden, levitystä, jotta 
voidaan varmistaa niiden 
mahdollisimman laaja saatavuus;

Or. en

Perustelu

Tämä kattavampi sanamuoto noudattaa nykyisessä Kulttuuri-ohjelmassa käytettä 
sanamuotoa. EU:n tukijärjestelmän ei pitäisi rajoittua ainoastaan kirjallisuuteen, vaan sen 
avulla olisi edistettävä myös muiden teosten sekä kulttuuri- ja luovan alan tuotteiden levitystä 
järjestelmän soveltamisalan puitteissa.

Tarkistus 490
Sabine Verheyen

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 2 kohta – b alakohta
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Komission teksti Tarkistus

(b) tuetaan eurooppalaisen kirjallisuuden 
levitystä;

(b) tuetaan eurooppalaisten
kulttuuriteosten ja -tuotteiden ja luovien 
teosten ja tuotteiden – kuten 
eurooppalaisen kirjallisuuden – levitystä, 
jotta ne olisivat mahdollisimman hyvin 
saatavilla;

Or. de

Tarkistus 491
Chrysoula Paliadeli

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 2 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

(c) tuetaan yleisöjen saavuttamista keinona 
virittää kiinnostusta eurooppalaisia 
kulttuuriteoksia kohtaan.

(c) tuetaan yleisöpohjan kehittämistä
keinona virittää kiinnostusta eurooppalaisia 
kulttuuriteoksia sekä aineellista ja 
aineetonta kulttuuriperintöä kohtaan ja 
edistää niiden tuntemusta sekä parantaa 
mahdollisuuksia tutustua niihin;

Or. en

Tarkistus 492
Katarína Neveďalová

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 2 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

(c) tuetaan yleisöjen saavuttamista keinona 
virittää kiinnostusta eurooppalaisia 
kulttuuriteoksia kohtaan.

(c) tuetaan yleisöpohjan kehittämistä
keinona virittää kiinnostusta ja parantaa 
mahdollisuuksia tutustua eurooppalaisiin 
kulttuuriteoksiin ja kulttuuriperintöön
myös edistämällä lukemista;

Or. en
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Tarkistus 493
Chrysoula Paliadeli

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 2 kohta – c a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(c a) tuetaan digitaalisia jakelukanavia, 
joiden avulla voidaan lisätä 
kulttuuriperinnön tuntemusta, vahvistaa 
kulttuurien välistä vaihtoa sekä parantaa 
kulttuuri- ja luovan alan teosten levitystä; 

Or. en

Tarkistus 494
Jean-Marie Cavada

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

Kulttuurilohkosta annetaan tukea 
seuraaville toimenpiteille:

Kulttuuriohjelmasta annetaan tukea 
seuraaville toimenpiteille:

Or. fr

Tarkistus 495
Helga Trüpel, Malika Benarab-Attou

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) yhteistyö, jonka puitteissa eri maiden 
toimijat toteuttavat yhtä alaa koskevia tai 
monialaisia toimia;

(a) vuotuiset ja monivuotiset 
yhteistyöhankkeet, joiden puitteissa 
kulttuurialan ja luovien toimialojen eri 
maiden toimijat voivat
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– kehittää toimia, joilla edistetään 
kulttuurien välistä vuoropuhelua ja 
keskinäistä ymmärrystä
– parantaa mahdollisimman monien 
kansalaisten mahdollisuuksia tutustua 
kulttuuriin ja taiteisiin keinona torjua 
sosiaalista syrjäytymistä.
Tämä tukitoimi kohdennetaan voittoa 
tavoittelemattomiin hankkeisiin;

Or. en

Tarkistus 496
Lothar Bisky, Marie-Christine Vergiat

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) yhteistyö, jonka puitteissa eri maiden 
toimijat toteuttavat yhtä alaa koskevia tai 
monialaisia toimia;

(a) yhteistyö, jonka puitteissa eri maiden 
toimijat toteuttavat kulttuurisidonnaisia tai 
monikulttuurisia toimia;

Or. de

Tarkistus 497
Jean-Marie Cavada

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) yhteistyö, jonka puitteissa eri maiden 
toimijat toteuttavat yhtä alaa koskevia tai 
monialaisia toimia;

(a) vuotuiset ja monivuotiset 
yhteistyöhankkeet, joiden puitteissa eri 
maiden kulttuurialan ja luovan alan
toimijat toteuttavat yhtä alaa koskevia tai 
monialaisia kulttuurialan ja luovan alan
toimia;

Or. fr
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Tarkistus 498
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Santiago Fisas Ayxela

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) yhteistyö, jonka puitteissa eri maiden 
toimijat toteuttavat yhtä alaa koskevia tai 
monialaisia toimia;

(a) yhteistyöhankkeet, joiden puitteissa eri 
maiden toimijat toteuttavat yhtä alaa 
koskevia tai monialaisia toimia;

Or. fr

Tarkistus 499
Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Piotr Borys

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) yhteistyö, jonka puitteissa eri maiden 
toimijat toteuttavat yhtä alaa koskevia tai 
monialaisia toimia;

(a) kansainvälinen yhteistyö, jonka 
puitteissa eri maiden toimijat ja erityisesti 
pienen mittakaavan toimijat, joille on 
ominaista innovatiivisuus ja 
kokeilumielisyys, toteuttavat yhtä alaa 
koskevia tai monialaisia toimia;

Or. en

Tarkistus 500
Zoltán Bagó

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – a a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(a a) kansainväliset yhteistyöhankkeet, 
joilla pyritään valjastamaan Euroopan 
kielellinen monimuotoisuus kulttuurisena 
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etuna;

Or. en

Tarkistus 501
Doris Pack

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – a a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(a a) Euroopan kulttuurilähettiläät -
arvonimen käytön jatkaminen kaudella 
2014–2020, mikä koskee niitä Euroopan 
kulttuurilähettiläiksi Kulttuuri 2007 
-ohjelman yhteydessä nimettyjä 
organisaatioita, joilla on Euroopassa 
vaikutusvaltaa kulttuurin alalla ja joilla 
siksi on kyky toimia Euroopan kulttuurin 
"edustajina";

Or. en

Tarkistus 502
Jean-Marie Cavada

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) eurooppalaisten elinten toimet, joihin 
osallistuu toimijoiden verkostoja eri 
maista;

(b) eri maista tulevien kulttuurialan ja 
luovan alan toimijoiden eurooppalaisten
verkostojen toimet sekä eurooppalaiset 
kulttuuritapahtumat;

Or. fr

Tarkistus 503
Hannu Takkula, Marietje Schaake
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Ehdotus asetukseksi
10 artikla – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) eurooppalaisten elinten toimet, joihin 
osallistuu toimijoiden verkostoja eri 
maista;

(b) eurooppalaisten elinten toimet, 
Euroopan kulttuurilähettiläät mukaan 
lukien, joihin osallistuu toimijoiden 
verkostoja eri maista;

Or. en

Perustelu

Euroopan kulttuurilähettiläiden rooli on ollut erittäin arvostettu, ja se tuo lisäarvoa (tuottaa 
etuja niille, jotka saivat käyttää arvonimeä, ja arvostusta EU:n asemalle), mikäli 
kulttuurilähettiläs toimii aidosti Euroopan tasolla.

Tarkistus 504
Iosif Matula

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – b a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(b a) kulttuurialan pk-yritysten tukeminen 
epäsuotuisilla alueilla;

Or. ro

Tarkistus 505
Jean-Marie Cavada

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

(c) sellaisten organisaatioiden toiminta, 
jotka tarjoavat eurooppalaisen kanavan
uusien taitajien kehittymiselle ja edistävät 
taiteilijoiden ja teosten liikkuvuutta niin, 
että vaikutukset ovat systeemisiä ja 

(c) taiteilijoiden, teosten ja kulttuurialan 
ja luovan alan ammattilaisten sekä 
erityisesti uusien taitajien edistämiselle ja 
rajat ylittävälle liikkuvuudelle omistetut 
hankkeet;
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kauaskantoisia;

Or. fr

Tarkistus 506
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Santiago Fisas Ayxela

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

(c) sellaisten organisaatioiden toiminta, 
jotka tarjoavat eurooppalaisen kanavan
uusien taitajien kehittymiselle ja edistävät
taiteilijoiden ja teosten liikkuvuutta niin, 
että vaikutukset ovat systeemisiä ja 
kauaskantoisia;

(c) taiteilijoiden, teosten ja ammattilaisten 
sekä erityisesti uusien taitajien vaihdolle ja
edistämiselle sekä rajat ylittävälle 
liikkuvuudelle omistetut jäsennellyt 
hankkeet;

Or. fr

Tarkistus 507
Helga Trüpel, Malika Benarab-Attou

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

(c) sellaisten organisaatioiden toiminta, 
jotka tarjoavat eurooppalaisen kanavan
uusien taitajien kehittymiselle ja edistävät
taiteilijoiden ja teosten liikkuvuutta niin, 
että vaikutukset ovat systeemisiä ja 
kauaskantoisia;

(c) sellaisten organisaatioiden toiminta, 
jotka tarjoavat eurooppalaisia kanavia
uusien taitajien tukemiseksi sekä 
taiteilijoiden ja näiden teosten 
liikkuvuuden edistämiseksi kaikkialla
Euroopassa ja sen ulkopuolella niin, että 
näiden on mahdollista vaikuttaa laajalti 
koko alaan ja saada aikaan pysyviä 
vaikutuksia:

Or. en
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Tarkistus 508
Lothar Bisky, Marie-Christine Vergiat

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

(c) sellaisten organisaatioiden toiminta, 
jotka tarjoavat eurooppalaisen kanavan 
uusien taitajien kehittymiselle ja edistävät 
taiteilijoiden ja teosten liikkuvuutta niin, 
että vaikutukset ovat systeemisiä ja 
kauaskantoisia;

(c) sellaisten voittoa tavoittelemattomien 
organisaatioiden toiminta, jotka tarjoavat 
eurooppalaisen kanavan uusien taitajien 
kehittymiselle ja helpottavat taiteilijoiden 
ja teosten liikkuvuutta;

Or. de

Tarkistus 509
Helga Trüpel, Malika Benarab-Attou

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – c alakohta – 1 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– eri maissa työskentelevien taiteilijoiden 
liikkuvuusjärjestelyjen helpottaminen 
sekä taiteilijoiden ja 
kulttuurityöntekijöiden avustaminen ja 
opastaminen käytännön asioissa, kuten 
viisumeiden saamista ja 
sosiaaliturvajärjestelmiä koskevissa 
asioissa; 

Or. en

Tarkistus 510
Helga Trüpel, Malika Benarab-Attou

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – c alakohta – 1 a luetelmakohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

– vertaiskoulutukseen pääsyn 
helpottaminen sekä taitojen kehittäminen 
työpajoissa ja epävirallisissa 
kokoontumisissa;

Or. en

Tarkistus 511
Jean-Marie Cavada

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

(d) kirjallisuuden kääntämisen tukeminen; (d) yhdestä eurooppalaisesta kielestä 
toiseen eurooppalaiseen kieleen 
tapahtuvan kirjallisuuden (kuten 
kaunokirjallisuuden, romaanien, satujen, 
novellien, näytelmien, runojen ja 
sarjakuvien) kääntämisen tukeminen;

Or. fr

Tarkistus 512
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Santiago Fisas Ayxela

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

(d) kirjallisuuden kääntämisen tukeminen; (d) hankkeet kirjallisuuden kääntämisen
sekä audiovisuaalisten teosten ja 
näyttämöteosten tekstityksen tukemiseksi;

Or. fr
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Tarkistus 513
Helga Trüpel

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

(d) kirjallisuuden kääntämisen tukeminen; (d) kirjallisuuden ja taiteisiin, 
taidekäsityöhön ja kulttuuriin liittyvien 
teosten kääntämisen tukeminen;

Or. en

Tarkistus 514
Hannu Takkula, Marietje Schaake

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

(d) kirjallisuuden kääntämisen tukeminen; (d) kirjallisuuden kääntämisen tukeminen, 
eri kielillä kirjoitetun kirjallisuuden 
edistäminen ja lukemiseen 
kannustaminen;

Or. en

Tarkistus 515
François Alfonsi

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

(d) kirjallisuuden kääntämisen tukeminen; (d) kirjallisuuden kääntämisen tukeminen
kaikille Euroopan unionin kielille 
riippumatta siitä, ovatko ne jonkin 
jäsenvaltion virallisia kieliä vai eivät;

Or. fr
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Tarkistus 516
Marek Henryk Migalski

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

(e) erityistoimet, joilla pyritään lisäämään 
Euroopan kulttuurien rikkauden ja 
monimuotoisuuden näkyvyyttä sekä 
parantamaan kulttuurien välistä 
vuoropuhelua ja keskinäistä ymmärrystä 
esimerkiksi eurooppalaisten 
kulttuuripalkintojen, Euroopan 
kulttuuriperintötunnuksen ja Euroopan 
kulttuuripääkaupunkitoiminnan kautta.

(e) erityistoimet, joilla pyritään lisäämään 
Euroopan kulttuurien rikkauden ja 
monimuotoisuuden näkyvyyttä, kuten 
Europeana, sekä parantamaan kulttuurien 
välistä vuoropuhelua ja keskinäistä 
ymmärrystä esimerkiksi eurooppalaisten 
kulttuuripalkintojen, Euroopan 
kulttuuriperintötunnuksen ja Euroopan 
kulttuuripääkaupunkitoiminnan kautta.

Or. pl

Tarkistus 517
Chrysoula Paliadeli

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

(e) erityistoimet, joilla pyritään lisäämään 
Euroopan kulttuurien rikkauden ja 
monimuotoisuuden näkyvyyttä sekä 
parantamaan kulttuurien välistä 
vuoropuhelua ja keskinäistä ymmärrystä 
esimerkiksi eurooppalaisten 
kulttuuripalkintojen, Euroopan 
kulttuuriperintötunnuksen ja Euroopan 
kulttuuripääkaupunkitoiminnan kautta.

(e) erityistoimet, joilla pyritään lisäämään 
Euroopan muinaisten sivilisaatioiden ja 
nykykulttuurien rikkauden ja 
monimuotoisuuden näkyvyyttä sekä 
parantamaan kulttuurien välistä 
vuoropuhelua ja keskinäistä ymmärrystä 
esimerkiksi eurooppalaisten 
kulttuuripalkintojen, Euroopan 
kulttuuriperintötunnuksen ja Euroopan 
kulttuuripääkaupunkitoiminnan kautta.

Or. en
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Tarkistus 518
Jean-Marie Cavada, Piotr Borys

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

(e) erityistoimet, joilla pyritään lisäämään 
Euroopan kulttuurien rikkauden ja 
monimuotoisuuden näkyvyyttä sekä 
parantamaan kulttuurien välistä 
vuoropuhelua ja keskinäistä ymmärrystä 
esimerkiksi eurooppalaisten 
kulttuuripalkintojen, Euroopan 
kulttuuriperintötunnuksen ja Euroopan 
kulttuuripääkaupunkitoiminnan kautta.

(e) erityistoimet, joilla pyritään lisäämään 
Euroopan kulttuurien rikkauden ja 
monimuotoisuuden näkyvyyttä sekä 
parantamaan kulttuurien välistä 
vuoropuhelua ja keskinäistä ymmärrystä 
esimerkiksi eurooppalaisten festivaalien, 
biennaalien ja kulttuuripalkintojen, 
Euroopan kulttuuriperintötunnuksen ja 
Euroopan kulttuuripääkaupunkitoiminnan 
kautta.

Or. fr

Tarkistus 519
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Santiago Fisas Ayxela

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

(e) erityistoimet, joilla pyritään lisäämään 
Euroopan kulttuurien rikkauden ja 
monimuotoisuuden näkyvyyttä sekä 
parantamaan kulttuurien välistä 
vuoropuhelua ja keskinäistä ymmärrystä 
esimerkiksi eurooppalaisten 
kulttuuripalkintojen, Euroopan 
kulttuuriperintötunnuksen ja Euroopan 
kulttuuripääkaupunkitoiminnan kautta.

(e) erityistoimet, joilla pyritään lisäämään 
Euroopan kulttuurien rikkauden ja 
monimuotoisuuden näkyvyyttä sekä 
parantamaan kulttuurien välistä 
vuoropuhelua ja keskinäistä ymmärrystä 
esimerkiksi eurooppalaisten 
kulttuuripalkintojen, Euroopan 
kulttuuriperintötunnuksen, festivaalien, 
biennaalien ja Euroopan 
kulttuuripääkaupunkitoiminnan kautta.

Or. fr

Tarkistus 520
Marietje Schaake
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Ehdotus asetukseksi
10 artikla – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

(e) erityistoimet, joilla pyritään lisäämään 
Euroopan kulttuurien rikkauden ja 
monimuotoisuuden näkyvyyttä sekä 
parantamaan kulttuurien välistä 
vuoropuhelua ja keskinäistä ymmärrystä 
esimerkiksi eurooppalaisten 
kulttuuripalkintojen, Euroopan 
kulttuuriperintötunnuksen ja Euroopan 
kulttuuripääkaupunkitoiminnan kautta.

(e) erityistoimet, joilla pyritään lisäämään 
Euroopan kulttuurien rikkauden ja 
monimuotoisuuden näkyvyyttä sekä 
parantamaan kulttuurien välistä 
vuoropuhelua ja keskinäistä ymmärrystä 
esimerkiksi eurooppalaisten 
kulttuuripalkintojen, Euroopan 
kulttuuriperintötunnuksen ja Euroopan 
kulttuuri- ja urheilupääkaupunkitoiminnan 
kautta, Europeana mukaan lukien.

Or. en

Tarkistus 521
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Santiago Fisas Ayxela

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – e a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(e a) toimet taide- ja kulttuurikasvatuksen 
edistämiseksi mahdollisimman 
varhaisesta iästä lähtien;

Or. fr

Tarkistus 522
Gianni Pittella

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – e a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(e a) kulttuurialaa ja luovia toimialoja 
koskevan tiedonkeruun sekä 
toimintatapoja, arviointiperusteita, 
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mitattavia tuloksia, uusia taitoja, 
työpaikkojen luomista, työllistettävyyttä ja 
taloudellista vaikutusta koskevien 
vertailtavien selvitysten tukeminen. 
Komissio määrittelee tämän toiminnan 
toteuttamiseen liittyvän toimeksiannon 
sekä tarvittavat maksut 8 artiklan 
c a alakohdassa tarkoitetun 
toteutettavuustutkimuksen tulosten 
mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 523
Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Piotr Borys

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Toimilla on tuettava erityisesti voittoa 
tavoittelemattomia hankkeita.

Or. en

Tarkistus 524
Jean-Marie Cavada, Piotr Borys

Ehdotus asetukseksi
IV luku – -11 artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

-11 artikla
Mediaohjelman soveltamisala

Audiovisuaalialalla on keskeinen merkitys 
eurooppalaisten kulttuuriarvojen 
levittämisessä ja kehittämisessä sekä 
korkeaa ammattitaitoa vaativien 
työpaikkojen luomisessa digitaalisella 
aikakaudella. Alan luovuus vaikuttaa 
myönteisesti sen kilpailukykyyn ja 
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suosioon yleisön keskuudessa. 
Mediaohjelmalla pyritään vahvistamaan 
audiovisuaalialan taloudellista pohjaa 
kehittämällä siitä teollisuudenala, jolla on 
vahva ja monimuotoinen sisältö sekä 
arvokas ja helposti lähestyttävä 
kulttuuriperintö, jotta se voi paremmin 
täyttää kulttuuri- ja luovan alan 
tehtävänsä, sekä antamaan lisäarvoa 
kansalliselle tuelle.

Or. fr

Tarkistus 525
Jean-Marie Cavada, Piotr Borys

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Mediaohjelmalohkon painopisteet Mediaohjelman erityistavoitteet ja
painopisteet

Or. fr

Tarkistus 526
Jean-Marie Cavada

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – -1 kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

-1. Mediaohjelman erityistavoitteet ovat 
seuraavat:
(a) Euroopan kulttuurisen ja kielellisen 
monimuotoisuuden sekä sen elokuva- ja 
audiovisuaaliperinnön säilyttäminen ja 
lujittaminen, sen takaaminen, että se on 
yleisön ulottuvilla, sekä kulttuurien 
välisen vuoropuhelun edistäminen;
(b) eurooppalaisten audiovisuaalisten 
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teosten liikkuvuuden ja niiden 
yleisömäärän lisääminen Euroopan 
unionissa ja sen ulkopuolella muun 
muassa toimijoiden välistä yhteistyötä 
lisäämällä;
(c) Euroopan audiovisuaalialan 
kilpailukyvyn tehostaminen avoimilla, 
kilpailuun perustuvilla ja työllisyyttä 
edistävillä Euroopan markkinoilla muun 
muassa audiovisuaalialan ammattilaisten 
välisiä yhteyksiä edistämällä;
(d) Euroopan audiovisuaalialan 
kilpailukyvyn parantaminen, sen 
mahdollistaminen, että Eurooppa voi 
toteuttaa tehokkaammin kulttuurista ja 
poliittista rooliaan maailmassa, 
kuluttajien valinnanmahdollisuuksien 
lisääminen, ja kulttuurisen 
monimuotoisuuden edistäminen 
esimerkiksi tukemalla kansainvälisiä 
audiovisuaalialan yhteistyöhankkeita sekä 
parantamalla kolmansien maiden pääsyä 
markkinoille ja luomalla luottamusta ja 
työsuhteita pitkällä aikavälillä.

Or. fr

Tarkistus 527
Jean-Marie Cavada, Piotr Borys

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Alan valmiuksien vahvistamiseen 
liittyvät painopisteet ovat seuraavat:

1. Edellä mainittujen tavoitteiden 
saavuttamiseksi ja Euroopan 
audiovisuaalialan valmiuksien 
vahvistamiseksi mediaohjelma tukee

Or. fr
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Tarkistus 528
Jean-Marie Cavada

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) helpotetaan taitojen hankkimista ja 
verkostojen luomista ja kannustetaan
toimijoita käyttämään digitaalitekniikan 
keinoja sopeutuakseen markkinoiden 
muutoksiin;

(a) audiovisuaalialan taitojen hankkimista 
ja parantamista sekä verkostojen luomista 
ja digitaalitekniikan keinojen käyttämistä
markkinoiden muutoksiin sopeutumiseksi;

Or. fr

Tarkistus 529
Lothar Bisky, Marie-Christine Vergiat

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 1 kohta – a a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(a a) edistetään kulttuurista 
monimuotoisuutta ja tuetaan sitä 
koskevaa tutkimusta ja mediataitojen 
opettamista;

Or. de

Tarkistus 530
Lothar Bisky, Marie-Christine Vergiat

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 1 kohta – a b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(ab) edistetään kulttuurista 
monimuotoisuutta keskittyen erityisesti 
voittoa tavoittelemattomaan sektoriin ja 
taide-elokuviin; 
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Or. de

Tarkistus 531
Marietje Schaake

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) parannetaan audiovisuaalialan 
toimijoiden valmiuksia luoda sellaisia 
teoksia, joilla on mahdollisuuksia levitä 
Eurooppaan ja muuallekin, ja edistetään 
eurooppalaista ja kansainvälistä 
yhteistuotantoa esimerkiksi 
televisioyhtiöiden kanssa;

(b) parannetaan audiovisuaalialan 
toimijoiden valmiuksia luoda sellaisia 
audiovisuaalisia teoksia, joilla on 
mahdollisuus levitä unioniin ja sen 
ulkopuolelle, ja edistetään eurooppalaista 
ja kansainvälistä yhteistuotantoa;

Or. en

Tarkistus 532
Gianni Pittella

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) parannetaan audiovisuaalialan 
toimijoiden valmiuksia luoda sellaisia 
teoksia, joilla on mahdollisuuksia levitä 
Eurooppaan ja muuallekin, ja edistetään 
eurooppalaista ja kansainvälistä 
yhteistuotantoa esimerkiksi 
televisioyhtiöiden kanssa;

(b) parannetaan audiovisuaalialan 
riippumattomien toimijoiden valmiuksia 
luoda sellaisia teoksia, joilla on 
mahdollisuus levitä unioniin ja 
muuallekin, ja edistetään eurooppalaista ja 
kansainvälistä yhteistuotantoa, myös
televisioyhtiöiden kanssa, jotta voidaan 
kehittää erityisesti dokumentteja, 
lyhytelokuvia, lapsille tarkoitettuja 
piirroselokuvia ja innovatiivista 
tarinankerrontaa ja tuoda esiin 
eurooppalaista audiovisuaalialan 
kulttuurista ja kielellistä 
monimuotoisuutta sekä Euroopan 
kulttuuriperintöä;
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Or. en

Tarkistus 533
Jean-Marie Cavada

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) parannetaan audiovisuaalialan 
toimijoiden valmiuksia luoda sellaisia 
teoksia, joilla on mahdollisuuksia levitä 
Eurooppaan ja muuallekin, ja edistetään 
eurooppalaista ja kansainvälistä 
yhteistuotantoa esimerkiksi 
televisioyhtiöiden kanssa;

(b) Euroopan audiovisuaalialan 
toimijoiden valmiudet luoda ja kehittää 
sellaisia eurooppalaisia teoksia, joilla on 
mahdollisuuksia levitä Eurooppaan ja 
muuallekin, ja edistetään eurooppalaista ja 
kansainvälistä yhteistuotantoa esimerkiksi
televisioyhtiöiden kanssa;

Or. fr

Tarkistus 534
Gianni Pittella

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) parannetaan audiovisuaalialan 
toimijoiden valmiuksia luoda sellaisia 
teoksia, joilla on mahdollisuuksia levitä 
Eurooppaan ja muuallekin, ja edistetään 
eurooppalaista ja kansainvälistä 
yhteistuotantoa esimerkiksi 
televisioyhtiöiden kanssa;

(b) parannetaan audiovisuaalialan 
toimijoiden valmiuksia luoda ja toteuttaa 
sellaisia teoksia, joilla on mahdollisuuksia 
levitä Eurooppaan ja muuallekin, ja 
edistetään erityisesti eurooppalaista ja 
kansainvälistä yhteistuotantoa esimerkiksi 
televisioyhtiöiden kanssa;

Or. it

Tarkistus 535
Gianni Pittella
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Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

(c) kannustetaan yritysten välistä 
vaihdantaa parantamalla 
audiovisuaalialan toimijoiden 
mahdollisuuksia päästä markkinoille ja 
käyttää liiketoiminnan apuvälineitä 
hankkeidensa näkyvyyden lisäämiseksi 
Euroopassa ja kansainvälisillä 
markkinoilla.

(c) hyväksytään toimenpiteitä, joiden 
tarkoituksena on erityisesti helpottaa
audiovisuaalisten teosten tekemistä 
eurooppalaisena ja kansainvälisenä
yhteistuotantona, televisiotuotanto 
mukaan luettuna.

Or. it

Tarkistus 536
Lothar Bisky, Marie-Christine Vergiat

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

(c) kannustetaan yritysten välistä
vaihdantaa parantamalla
audiovisuaalialan toimijoiden 
mahdollisuuksia päästä markkinoille ja 
käyttää liiketoiminnan apuvälineitä 
hankkeidensa näkyvyyden lisäämiseksi 
Euroopassa ja kansainvälisillä 
markkinoilla.

(c) kannustetaan yritysten väliseen ja 
organisaatioiden väliseen vaihdantaan 
yhteistyössä eri maista tulevien 
audiovisuaalialan toimijoiden kanssa, jotta 
voidaan harjoittaa kulttuurisidonnaista 
tai monikulttuurista toimintaa, niiden 
hankkeiden näkyvyyden lisäämiseksi 
Euroopassa ja kansainvälisillä 
markkinoilla.

Or. de

Tarkistus 537
Jean-Marie Cavada

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 1 kohta – c alakohta
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Komission teksti Tarkistus

(c) kannustetaan yritysten välistä 
vaihdantaa parantamalla audiovisuaalialan 
toimijoiden mahdollisuuksia päästä 
markkinoille ja käyttää liiketoiminnan
apuvälineitä hankkeidensa näkyvyyden 
lisäämiseksi Euroopassa ja kansainvälisillä 
markkinoilla.

(c) kannustetaan yritysten välistä 
vaihdantaa parantamalla audiovisuaalialan 
toimijoiden mahdollisuuksia päästä 
markkinoille ja käyttää taloudellisia 
apuvälineitä hankkeidensa näkyvyyden 
lisäämiseksi Euroopassa ja kansainvälisillä 
markkinoilla.

Or. fr

Tarkistus 538
Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Piotr Borys

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 1 kohta – c a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(c a) vähennetään Euroopan 
audiovisuaalialan markkinoiden 
epätasapainoisuutta.

Or. en

Tarkistus 539
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Santiago Fisas Ayxela

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 1 kohta – c a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(c a) edistetään toimia, joilla autetaan 
eurooppalaisia ja kansainvälisiä 
yhteistuotantokumppaneita kohtaamaan 
toisensa tai antamaan välillistä tukea 
yhteistuotantona toteutettaville 
audiovisuaalisille teoksille.

Or. fr
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Tarkistus 540
Jean-Marie Cavada

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 2 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

(c) tuetaan toimia uuden yleisön 
tavoittamiseksi ja kiinnostuksen 
lisäämiseksi audiovisuaalisia teoksia 
kohtaan varsinkin mainonnan, 
tapahtumien, elokuvatuntemuksen 
lisäämisen ja festivaalien avulla;

(c) toimet yleisön kiinnostuksen 
lisäämiseksi eurooppalaisia 
audiovisuaalisia teoksia kohtaan varsinkin 
mainonnan, tapahtumien, 
elokuvatuntemuksen lisäämisen ja 
festivaalien avulla;

Or. fr

Tarkistus 541
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Santiago Fisas Ayxela

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 2 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

(c) tuetaan toimia uuden yleisön 
tavoittamiseksi ja kiinnostuksen 
lisäämiseksi audiovisuaalisia teoksia 
kohtaan varsinkin mainonnan, 
tapahtumien, elokuvatuntemuksen
lisäämisen ja festivaalien avulla;

(c) tuetaan toimia uuden yleisön 
tavoittamiseksi ja kiinnostuksen 
lisäämiseksi audiovisuaalisia teoksia 
kohtaan varsinkin mainonnan, 
tapahtumien, elokuva- ja 
mediatuntemuksen lisäämisen ja 
festivaalien avulla;

Or. fr

Tarkistus 542
Jean-Marie Cavada, Piotr Borys

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 2 kohta – c a alakohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

(c a) edistetään toimia, joilla autetaan 
eurooppalaisia ja kansainvälisiä 
yhteistuotantokumppaneita tekemään 
yhteistyötä ja antamaan tukea 
yhteistuotantona toteutettaville 
audiovisuaalisille teoksille;

Or. fr

Tarkistus 543
Morten Løkkegaard, Hannu Takkula, Marietje Schaake

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 2 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

(d) edistetään uusien levitysmenetelmien 
joustavuutta, jotta mahdollistetaan uusien 
liiketoimintamallien soveltaminen.

(d) edistetään uusien levitysmenetelmien 
joustavuutta ja pidetään lisensoinnin, 
myös rajat ylittävän lisensoinnin esteet, 
mahdollisimman vähäisinä, jotta 
mahdollistetaan uusien 
liiketoimintamallien soveltaminen, sillä 
tavoitteena on varmistaa digitaalisten 
yhtenäismarkkinoiden toteuttaminen.

Or. en

Tarkistus 544
Jean-Marie Cavada

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

Medialohkosta annetaan tukea seuraaville 
toimenpiteille:

Erityistavoitteiden saavuttamiseksi ja 11 
artiklassa vahvistettujen painopisteiden 
toteuttamiseksi mediaohjelmasta annetaan 
tukea
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Or. fr

Tarkistus 545
Jean-Marie Cavada, Piotr Borys

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) toimet, joilla tuetaan kattavan 
tarjonnan aikaansaamista uusien taitojen 
hankkimista, tietämyksen jakamista ja 
verkottumista varten;

(a) jatkuvan koulutuksen toimille, joilla 
pyritään tukemaan kattavan tarjonnan 
aikaansaamista uusien taitojen hankkimista
esimerkiksi perustamalla 
yleiseurooppalaisia koulutuslinjoja, 
joiden ansiosta audiovisuaalialan 
ammattilaiset voivat parantaa taitojaan –
varsinkin digitaalista asiantuntemustaan 
– kansainvälisillä markkinoilla, 
tietämyksen jakamista ja verkottumista 
varten;

Or. fr

Tarkistus 546
Helga Trüpel

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – a a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(a a) audiovisuaalisten teosten tekstitys, 
jälkiäänitys ja kuvailutulkkaus;

Or. en

Tarkistus 547
Silvia Costa

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – a a alakohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

(a a) audiovisuaalisten teosten tekstitys, 
jälkiäänitys ja kuvailutulkkaus;

Or. en

Tarkistus 548
Marie-Christine Vergiat, Lothar Bisky

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – a a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(a a) toimet, joilla tuetaan erityisesti 
kirjoitus- ja laadintavaiheessa tapahtuvaa 
koulutusta ja vaihtoa, jotta voidaan 
mahdollistaa sellaisten innovatiivisten 
formaattien luominen, joissa 
hyödynnetään täydesti uusia 
teknologioita, ja jotta voidaan vahvistaa 
luovan alan ammattilaisten taitoja;

Or. fr

Tarkistus 549
Jean-Marie Cavada, Piotr Borys

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – a a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(a a) audiovisuaalisten teosten tekstitys, 
jälkiäänitys ja ääniselostus;

Or. fr

Tarkistus 550
Marietje Schaake
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Ehdotus asetukseksi
12 artikla – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) toimet, joilla tuetaan audiovisuaalialan 
toimijoita sellaisten eurooppalaisten 
audiovisuaalisten teosten 
aikaansaamiseksi, joilla on hyvät 
mahdollisuudet levitä yli rajojen;

(b) toimet, joilla tuetaan audiovisuaalialan 
toimijoita sellaisten eurooppalaisten 
audiovisuaalisten teosten, myös pelien, 
kehittämiseksi, joilla on hyvät 
mahdollisuudet levitä yli rajojen;

Or. en

Tarkistus 551
Petra Kammerevert

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) toimet, joilla tuetaan audiovisuaalialan 
toimijoita sellaisten eurooppalaisten 
audiovisuaalisten teosten 
aikaansaamiseksi, joilla on hyvät 
mahdollisuudet levitä yli rajojen;

(b) toimet, joilla tuetaan audiovisuaalialan 
toimijoita sellaisten eurooppalaisten 
audiovisuaalisten teosten, myös 
digitaalisten pelien ja erillisten 
audiovisuaaliteosten, kehittämiseksi, joilla 
on hyvät mahdollisuudet levitä yli rajojen;

Or. en

Tarkistus 552
Jean-Marie Cavada, Piotr Borys

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) toimet, joilla tuetaan audiovisuaalialan 
toimijoita sellaisten eurooppalaisten 
audiovisuaalisten teosten aikaansaamiseksi, 
joilla on hyvät mahdollisuudet levitä yli 
rajojen;

(b) toimet, joilla pyritään tukemaan 
eurooppalaisia audiovisuaalialan 
toimijoita sellaisten eurooppalaisten 
audiovisuaalisten teosten aikaansaamiseksi, 
joilla on hyvät mahdollisuudet levitä yli 
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rajojen, ja joilla pyritään erityisesti 
edistämään eurooppalaisten 
audiovisuaalisten teosten (fiktio, 
animaatioteokset ja dokumentit), televisio-
ja elokuvateosten sekä niin 
eurooppalaisille kuin kansainvälisillekin 
markkinoille suunnattavien 
interaktiivisten teosten, kuten videopelien, 
tuotantohankkeiden kehittämistä;

Or. fr

Tarkistus 553
Doris Pack

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) toimet, joilla tuetaan audiovisuaalialan 
toimijoita sellaisten eurooppalaisten 
audiovisuaalisten teosten aikaansaamiseksi, 
joilla on hyvät mahdollisuudet levitä yli 
rajojen;

(b) toimet, joilla pyritään tukemaan 
eurooppalaisia audiovisuaalialan 
toimijoita sellaisten eurooppalaisten 
audiovisuaalisten teosten aikaansaamiseksi, 
joilla on hyvät mahdollisuudet levitä yli 
rajojen, ja joilla pyritään erityisesti 
edistämään eurooppalaisten 
audiovisuaalisten teosten (fiktio, 
animaatioteokset, dokumentit, 
lyhytelokuvat), televisio- ja elokuvateosten 
sekä interaktiivisten teosten 
tuotantohankkeiden kehittämistä;

Or. fr

Tarkistus 554
Jean-Marie Cavada, Piotr Borys

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

(c) toimet, joiden tarkoituksena on (c) tukitoimet riippumattomien 
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helpottaa eurooppalaisten ja 
kansainvälisten yhteistuotantojen 
tekemistä, televisiotuotanto mukaan 
luettuna;

eurooppalaisten audiovisuaalialan 
tuotantoyhtiöiden toimille, joiden 
tarkoituksena on helpottaa eurooppalaisten 
ja kansainvälisten yhteistuotantojen 
tekemistä, televisiotuotanto mukaan 
luettuna, ja erityisesti televisioteosten, 
kuten sarjojen ja pilottiohjelmien 
tuotantoa, sekä tukea kansainvälisiä 
yhteistuotantorahastoja;

Or. fr

Tarkistus 555
Georgios Papanikolaou

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

(c) toimet, joiden tarkoituksena on 
helpottaa eurooppalaisten ja 
kansainvälisten yhteistuotantojen 
tekemistä, televisiotuotanto mukaan 
luettuna;

(c) toimet, joiden tarkoituksena on 
helpottaa eurooppalaisten ja 
kansainvälisten yhteistuotantojen 
tekemistä, televisiotuotanto ja verkko-
ohjelmien tuotanto mukaan luettuna;

Or. el

Tarkistus 556
Marie-Christine Vergiat, Lothar Bisky

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

(c) toimet, joiden tarkoituksena on 
helpottaa eurooppalaisten ja 
kansainvälisten yhteistuotantojen 
tekemistä, televisiotuotanto mukaan 
luettuna;

(c) toimet, joiden tarkoituksena on 
helpottaa eurooppalaisten ja 
kansainvälisten yhteistuotantojen 
tekemistä, televisiotuotanto mukaan 
luettuna, kiinnittäen kirjoitusvaiheessa 
huomiota kulttuurisen ja kielellisen 
monimuotoisuuden kunnioittamiseen;

Or. fr
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Tarkistus 557
Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Piotr Borys

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

(c) toimet, joiden tarkoituksena on 
helpottaa eurooppalaisten ja 
kansainvälisten yhteistuotantojen 
tekemistä, televisiotuotanto mukaan 
luettuna;

(c) toimet, joiden tarkoituksena on 
helpottaa eurooppalaisten ja 
kansainvälisten yhteistuotantojen 
tekemistä, televisiotuotanto mukaan 
luettuna helpottamalla muun muassa 
intressitahojen välisiä tapaamisia sekä 
audiovisuaalisten yhteistuotantojen 
epäsuoraa tukemista; 

Or. en

Tarkistus 558
Lothar Bisky, Marie-Christine Vergiat

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

(d) toimet, joilla helpotetaan 
osallistumista audiovisuaalialan 
ammattimessuille sekä edistetään 
liiketoiminnan online-apuvälineiden 
käyttöä sekä Euroopassa että sen 
ulkopuolella;

Poistetaan.

Or. de

Tarkistus 559
Jean-Marie Cavada, Piotr Borys

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – d alakohta
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Komission teksti Tarkistus

(d) toimet, joilla helpotetaan osallistumista 
audiovisuaalialan ammattimessuille sekä 
edistetään liiketoiminnan online-
apuvälineiden käyttöä sekä Euroopassa 
että sen ulkopuolella;

(d) toimet, joilla pyritään helpottamaan
osallistumista audiovisuaalialan 
ammattimessuille sekä edistämään
taloudellisten resurssien online-käyttöä 
sekä Euroopassa että sen ulkopuolella 
erityisesti yhteistuotantofoorumien 
puitteissa, ja edistämään eurooppalaisia 
audiovisuaalisia hankkeita ja teoksia sekä 
eurooppalaisilla että kansainvälisillä 
elokuvamarkkinoilla;

Or. fr

Tarkistus 560
Lothar Bisky, Marie-Christine Vergiat

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – d a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(d a) toimet, joilla edistetään 
joustavampia jakelutapoja ja 
tuontikieltokausien kumoamista, jotta 
etenkin taide-elokuvia voidaan 
markkinoida tehokkaammin; 

Or. de

Tarkistus 561
Lothar Bisky, Marie-Christine Vergiat

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

(e) toimet, joiden tarkoituksena on 
tukijärjestelmien perustaminen muiden 
kuin kotimaisten eurooppalaisten 
elokuvien jakelua varten kaikkien 

Poistetaan.
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levityskanavien kautta sekä kansainvälistä 
myyntitoimintaa varten;

Or. de

Tarkistus 562
Jean-Marie Cavada, Piotr Borys

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

(e) toimet, joiden tarkoituksena on 
tukijärjestelmien perustaminen muiden 
kuin kotimaisten eurooppalaisten elokuvien 
jakelua varten kaikkien levityskanavien 
kautta sekä kansainvälistä myyntitoimintaa
varten;

(e) toimet, joiden tarkoituksena on 
tukijärjestelmien perustaminen muiden 
kuin kotimaisten eurooppalaisten elokuvien 
jakelua varten kaikentyyppisten 
levityskanavien kautta sekä kansainvälistä 
taloudellista toimintaa varten;

Or. fr

Tarkistus 563
Petra Kammerevert

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

(e) toimet, joiden tarkoituksena on 
tukijärjestelmien perustaminen muiden 
kuin kotimaisten eurooppalaisten 
elokuvien jakelua varten kaikkien 
levityskanavien kautta sekä kansainvälistä 
myyntitoimintaa varten;

(e) toimet, joiden tarkoituksena on 
tukijärjestelmien perustaminen muiden 
kuin kotimaisten eurooppalaisten 
audiovisuaalisten teosten jakelua varten 
kaikkien levityskanavien, myös 
tilausvideopalvelujen ja 
mobiilipalvelualustojen, kautta sekä 
kansainvälistä myyntitoimintaa varten;

Or. en
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Tarkistus 564
Marietje Schaake

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

(e) toimet, joiden tarkoituksena on 
tukijärjestelmien perustaminen muiden 
kuin kotimaisten eurooppalaisten 
elokuvien jakelua varten kaikkien 
levityskanavien kautta sekä kansainvälistä 
myyntitoimintaa varten;

(e) toimet, joiden tarkoituksena on 
tukijärjestelmien perustaminen muiden 
kuin kotimaisten eurooppalaisten 
audiovisuaalisten teosten jakelua varten 
kaikkien levityskanavien kautta sekä 
kansainvälistä myyntitoimintaa varten;

Or. en

Tarkistus 565
Iosif Matula

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – e a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(e a) sekä digitaalisen median 
resursseihin että tuki-infrastruktuuriin 
tehtävien investointien edistäminen;

Or. ro

Tarkistus 566
Lothar Bisky, Marie-Christine Vergiat

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – f alakohta

Komission teksti Tarkistus

(f) toimet, joilla edistetään 
eurooppalaisten elokuvien levitystä 
maailmanlaajuisesti sekä kansainvälisten 
elokuvien levitystä Euroopassa kaikkien 
jakelukanavien kautta;

Poistetaan.
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Or. de

Tarkistus 567
Petra Kammerevert

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – f alakohta

Komission teksti Tarkistus

(f) toimet, joilla edistetään eurooppalaisten 
elokuvien levitystä maailmanlaajuisesti 
sekä kansainvälisten elokuvien levitystä 
Euroopassa kaikkien jakelukanavien 
kautta;

(f) toimet, joilla edistetään eurooppalaisten 
audiovisuaalisten teosten levitystä 
maailmanlaajuisesti sekä kansainvälisten 
audiovisuaalisten teosten levitystä 
Euroopassa kaikkien jakelukanavien 
kautta;

Or. en

Tarkistus 568
Marietje Schaake

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – f alakohta

Komission teksti Tarkistus

(f) toimet, joilla edistetään eurooppalaisten 
elokuvien levitystä maailmanlaajuisesti 
sekä kansainvälisten elokuvien levitystä 
Euroopassa kaikkien jakelukanavien
kautta;

(f) toimet, joilla edistetään eurooppalaisten 
audiovisuaalisten teosten levitystä 
maailmanlaajuisesti sekä kansainvälisten 
teosten levitystä Euroopassa kaikkien 
jakelukanavien kautta;

Or. en

Tarkistus 569
Jean-Marie Cavada, Piotr Borys

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – f alakohta
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Komission teksti Tarkistus

(f) toimet, joilla edistetään eurooppalaisten 
elokuvien levitystä maailmanlaajuisesti 
sekä kansainvälisten elokuvien levitystä 
Euroopassa kaikkien jakelukanavien 
kautta;

(f) toimet, joilla pyritään edistämään
eurooppalaisten elokuvien levitystä 
maailmanlaajuisesti sekä kansainvälisten 
elokuvien levitystä Euroopassa kaikkien 
jakelukanavien kautta, audiovisuaalialan 
eri toimijoiden (festivaalit, 
myyntiasiamiehet, elokuvalevittäjät sekä 
kaikki levityskanavat) välisten 
yhteistyöhankkeiden avulla;

Or. fr

Tarkistus 570
Lothar Bisky, Marie-Christine Vergiat

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – g alakohta

Komission teksti Tarkistus

(g) toimet, joilla tuetaan eurooppalaista 
elokuvateatteriverkostoa, jonka 
ohjelmistosta merkittävä osa on muita 
kuin kotimaisia eurooppalaisia elokuvia, 
esimerkiksi digitaalitekniikan 
käyttöönotossa;

Poistetaan.

Or. de

Tarkistus 571
Jean-Marie Cavada, Piotr Borys

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – g alakohta

Komission teksti Tarkistus

(g) toimet, joilla tuetaan eurooppalaista 
elokuvateatteriverkostoa, jonka 
ohjelmistosta merkittävä osa on muita kuin 
kotimaisia eurooppalaisia elokuvia, 

(g) toimet, joilla pyritään tukemaan
eurooppalaista elokuvateatteriverkostoa, 
jonka ohjelmistosta valtaosa on 
eurooppalaisia elokuvia, joista merkittävä 
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esimerkiksi digitaalitekniikan 
käyttöönotossa;

osa on muita kuin kotimaisia 
eurooppalaisia elokuvia, sekä tukemaan 
digitaalitekniikan käyttöönottoa 
esimerkiksi edistämällä kyseisten 
elokuvateatterien digitalisoitumista;

Or. fr

Tarkistus 572
Petra Kammerevert

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – g alakohta

Komission teksti Tarkistus

(g) toimet, joilla tuetaan eurooppalaista 
elokuvateatteriverkostoa, jonka 
ohjelmistosta merkittävä osa on muita kuin 
kotimaisia eurooppalaisia elokuvia, 
esimerkiksi digitaalitekniikan 
käyttöönotossa;

(g) toimet, joilla tuetaan eurooppalaista 
elokuvateatteriverkostoa, jonka 
ohjelmistosta merkittävä osa on muita kuin 
kotimaisia eurooppalaisia audiovisuaalisia 
teoksia, esimerkiksi digitaalitekniikan 
käyttöönotossa;

Or. en

Tarkistus 573
Marietje Schaake

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – g alakohta

Komission teksti Tarkistus

(g) toimet, joilla tuetaan eurooppalaista 
elokuvateatteriverkostoa, jonka 
ohjelmistosta merkittävä osa on muita kuin 
kotimaisia eurooppalaisia elokuvia, 
esimerkiksi digitaalitekniikan 
käyttöönotossa;

(g) toimet, joilla tuetaan eurooppalaista 
elokuvateatteriverkostoa, jonka 
ohjelmistosta merkittävä osa on muita kuin 
kotimaisia eurooppalaisia elokuvia, 
esimerkiksi digitaaliteknologioiden 
käyttöönoton kautta;

Or. en
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Tarkistus 574
Lothar Bisky, Marie-Christine Vergiat

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – h alakohta

Komission teksti Tarkistus

(h) toimet, joilla tuetaan aloitteita, joiden 
tavoitteena on esitellä ja markkinoida 
erilaisia eurooppalaisia audiovisuaalisia 
teoksia;

Poistetaan.

Or. de

Tarkistus 575
Gianni Pittella

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – h alakohta

Komission teksti Tarkistus

(h) toimet, joilla tuetaan aloitteita, joiden 
tavoitteena on esitellä ja markkinoida 
erilaisia eurooppalaisia audiovisuaalisia 
teoksia;

(h) aloitteet, joiden tavoitteena on esitellä 
ja markkinoida erilaisia eurooppalaisia 
audiovisuaalisia teoksia sekä 
audiovisuaali- ja elokuvaperintöä siten, 
että eurooppalaisella ja kansainvälisellä 
yleisöllä on paremmat mahdollisuudet 
tutustua niihin esimerkiksi 
verkkopalvelujen ja -foorumien kautta;

Or. en

Tarkistus 576
Silvia Costa, Gianni Pittella

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – h alakohta

Komission teksti Tarkistus

(h) toimet, joilla tuetaan aloitteita, joiden 
tavoitteena on esitellä ja markkinoida 

(h) aloitteet, joiden tavoitteena on esitellä 
ja markkinoida erilaisia eurooppalaisia 
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erilaisia eurooppalaisia audiovisuaalisia 
teoksia;

audiovisuaalisia teoksia sekä 
audiovisuaali- ja elokuvaperintöä siten, 
että eurooppalaisella ja kansainvälisellä 
yleisöllä on paremmat mahdollisuudet 
tutustua niihin esimerkiksi 
verkkopalvelujen ja -foorumien kautta;

Or. en

Tarkistus 577
Jean-Marie Cavada, Piotr Borys

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – h alakohta

Komission teksti Tarkistus

(h) toimet, joilla tuetaan aloitteita, joiden 
tavoitteena on esitellä ja markkinoida 
erilaisia eurooppalaisia audiovisuaalisia 
teoksia;

(h) toimet, joilla pyritään tukemaan
aloitteita, joiden tavoitteena on esitellä ja 
markkinoida erilaisia eurooppalaisia 
audiovisuaalisia teoksia, kuten esimerkiksi 
festivaaleja;

Or. fr

Tarkistus 578
Lothar Bisky, Marie-Christine Vergiat

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – i alakohta

Komission teksti Tarkistus

(i) toimet, joiden tarkoituksena on lisätä 
yleisön tietämystä ja kiinnostusta;

Poistetaan.

Or. de

Tarkistus 579
Gianni Pittella
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Ehdotus asetukseksi
12 artikla – i alakohta

Komission teksti Tarkistus

(i) toimet, joiden tarkoituksena on lisätä 
yleisön tietämystä ja kiinnostusta;

(i) toimet, joiden tarkoituksena on lisätä 
yleisön tietämystä ja kiinnostusta, 
aktiivista osallistumista sosiaalisen 
median sekä eurooppalaisten 
audiovisuaaliteosten audiovisuaalisen 
sisällön jakamisen välityksellä;

Or. en

Tarkistus 580
Jean-Marie Cavada, Piotr Borys

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – i alakohta

Komission teksti Tarkistus

(i) toimet, joiden tarkoituksena on lisätä 
yleisön tietämystä ja kiinnostusta;

(i) toimet, joiden tarkoituksena on lisätä 
yleisön tietämystä ja kiinnostusta
eurooppalaista elokuvaa ja eurooppalaista 
elokuvaperintöä kohtaan, sekä erityisesti 
toimet, joilla pyritään edistämään 
elokuvatuntemusta varsinkin nuoren 
yleisön keskuudessa;

Or. fr

Tarkistus 581
Hannu Takkula, Morten Løkkegaard, Marietje Schaake

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – i alakohta

Komission teksti Tarkistus

(i) toimet, joiden tarkoituksena on lisätä 
yleisön tietämystä ja kiinnostusta;

(i) toimet, joiden tarkoituksena on lisätä 
yleisön tietämystä ja kiinnostusta sekä 
medialukutaitoa;
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Or. en

Tarkistus 582
Marco Scurria

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – i a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(i a) toimet, joiden tarkoituksena on 
edistää elokuva- ja medialukutaitoa 
yhteistyössä erityisesti kulttuurilaitosten, 
yleisradiotoimintaa harjoittavien sekä 
muiden viestintäalan organisaatioiden 
sekä yliopistojen kanssa;

Or. en

Perustelu

Viestintäalan organisaatioiden ottaminen mukaan ääni-, audiovisuaali- ja internet-alaa 
koskevaan vuoropuheluun ja toimintaan, joissa käsitellään esimerkiksi medialukutaitoa, on 
erittäin tärkeää, ja se syytä mainita. Monet yleisradiotoimintaa harjoittavat julkiset 
organisaatiot ovat sitoutuneet lisäämään laajan yleisön ja erityisesti muun muassa 
ikääntyvien sekä kielivähemmistöjen, medialukutaidon tasoa, ja ne ovat jo investoineet 
medialukutaitoa koskeviin aloitteisiin. Tällaisille toimille olisi annettava tunnustusta ja niihin 
olisi kannustettava entistä enemmän.

Tarkistus 583
Lothar Bisky, Marie-Christine Vergiat

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – j alakohta

Komission teksti Tarkistus

(j) innovatiiviset toimet, joiden 
tarkoituksena on testata uusia 
liiketoimintamalleja ja -välineitä aloilla, 
joilla digitaalitekniikan käyttöönotolla ja 
soveltamisella on todennäköisesti 
merkittävä vaikutus.

Poistetaan.
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Or. de

Tarkistus 584
Jean-Marie Cavada, Piotr Borys

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – j alakohta

Komission teksti Tarkistus

(j) innovatiiviset toimet, joiden 
tarkoituksena on testata uusia 
liiketoimintamalleja ja -välineitä aloilla, 
joilla digitaalitekniikan käyttöönotolla ja 
soveltamisella on todennäköisesti 
merkittävä vaikutus.

(j) toimet sellaisten innovatiivisten 
toimien tukemiseksi, joiden tarkoituksena
on testata uusia liiketoimintamalleja ja -
välineitä aloilla, joilla digitaalitekniikan 
käyttöönotolla ja soveltamisella on 
todennäköisesti merkittävä vaikutus.

Or. fr

Tarkistus 585
Helga Trüpel, Malika Benarab-Attou

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – j a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(j a) toimet, joilla pyritään edistämään 
Euroopan elokuvaperintöä ja 
mahdollisuuksia tutustua siihen; 

Or. en

Tarkistus 586
Marietje Schaake

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – j a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(j a) toimet, joilla pyritään uudistamaan ja 
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yhdenmukaistamaan teollis- ja 
tekijänoikeuksien 
hallinnointijärjestelmää, jotta yleisö ja 
kuluttajat voisivat mahdollisimman 
esteettömästi tutustua audiovisuaaliseen 
sisältöön sähköisesti;

Or. en

Tarkistus 587
Jean-Marie Cavada, Piotr Borys

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) asiaankuuluva unionin politiikka 
varsinkin koulutuksen, työllisyyden, 
terveyden, tutkimuksen ja innovoinnin, 
yritystoiminnan, matkailun, oikeusasioiden 
ja kehitysyhteistyön aloilla;

(a) asiaankuuluva unionin politiikka 
varsinkin koulutuksen, työllisyyden, 
koulutuksen, nuorison, tutkimuksen ja 
innovoinnin, yritystoiminnan, matkailun, 
oikeusasioiden ja kehitysyhteistyön aloilla;

Or. fr

Tarkistus 588
Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) asiaankuuluva unionin politiikka 
varsinkin koulutuksen, työllisyyden, 
terveyden, tutkimuksen ja innovoinnin, 
yritystoiminnan, matkailun, oikeusasioiden 
ja kehitysyhteistyön aloilla;

(a) asiaankuuluva unionin politiikka 
varsinkin koulutuksen, nuorison, 
kansalaisuuden, työllisyyden,
sosiaaliasioiden, terveyden, tutkimuksen ja 
innovoinnin, yritystoiminnan, matkailun, 
oikeusasioiden ja kehitysyhteistyön aloilla;

Or. en
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Tarkistus 589
Marietje Schaake

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) asiaankuuluva unionin politiikka 
varsinkin koulutuksen, työllisyyden, 
terveyden, tutkimuksen ja innovoinnin, 
yritystoiminnan, matkailun, oikeusasioiden 
ja kehitysyhteistyön aloilla;

(a) asiaankuuluva unionin politiikka 
varsinkin koulutuksen, työllisyyden, 
terveyden, tutkimuksen ja innovoinnin, 
Euroopan digitaalistrategian, 
ulkosuhteiden, yritystoiminnan, matkailun, 
oikeusasioiden ja kehitysyhteistyön aloilla;

Or. en

Tarkistus 590
Helga Trüpel

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) asiaankuuluva unionin politiikka 
varsinkin koulutuksen, työllisyyden, 
terveyden, tutkimuksen ja innovoinnin, 
yritystoiminnan, matkailun, oikeusasioiden 
ja kehitysyhteistyön aloilla;

(a) asiaankuuluva unionin politiikka 
varsinkin yleissivistävän koulutuksen, 
ammatillisen koulutuksen, nuorison, 
kansalaisuuden, työllisyyden, 
sosiaaliasioiden, terveyden, tutkimuksen ja 
innovoinnin, yritystoiminnan, 
ulkosuhteiden, matkailun, oikeusasioiden 
ja kehitysyhteistyön aloilla;

Or. en

Tarkistus 591
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Santiago Fisas Ayxela

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 1 kohta – a alakohta
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Komission teksti Tarkistus

(a) asiaankuuluva unionin politiikka 
varsinkin koulutuksen, työllisyyden, 
terveyden, tutkimuksen ja innovoinnin, 
yritystoiminnan, matkailun, oikeusasioiden 
ja kehitysyhteistyön aloilla;

(a) asiaankuuluva unionin politiikka 
varsinkin koulutuksen, nuorison, 
kansalaisuuden, työllisyyden, terveyden, 
tutkimuksen ja innovoinnin, 
yritystoiminnan, matkailun, oikeusasioiden 
ja kehitysyhteistyön aloilla;

Or. fr

Tarkistus 592
Marietje Schaake

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) asiaankuuluva unionin politiikka 
varsinkin koulutuksen, työllisyyden, 
terveyden, tutkimuksen ja innovoinnin, 
yritystoiminnan, matkailun, oikeusasioiden 
ja kehitysyhteistyön aloilla;

(a) asiaankuuluva unionin politiikka 
varsinkin koulutuksen, työllisyyden, 
terveyden, tutkimuksen ja innovoinnin, 
yritystoiminnan, matkailun, 
oikeusasioiden, kehitysyhteistyön, 
ulkopolitiikan, kehityksen, 
ihmisoikeuksien, laajentumisen ja 
kauppapolitiikan aloilla;

Or. en

Tarkistus 593
Marie-Christine Vergiat, Lothar Bisky

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Perussopimuksen 167 artiklan 4 
kohdan mukaisesti edellä mainituissa 
politiikoissa ja ohjelmissa otetaan näin 
ollen täysimääräisesti huomioon Luova 
Eurooppa -ohjelman tavoitteet kulttuurien 
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monimuotoisuuden kunnioittamisen ja 
edistämisen varmistamiseksi sekä 
synergioiden tehostamiseksi.

Or. fr

Tarkistus 594
Marie-Christine Vergiat, Lothar Bisky

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 1 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 b. Jotta kulttuurialan toimijat voivat 
täydesti hyödyntää muiden 
eurooppalaisten ohjelmien tarjoamia 
mahdollisuuksia, niitä on välttämättä 
tuotava esille ja edistettävä. Näin ollen on 
erittäin tärkeää
– toteuttaa syväluotaavia ja 
riippumattomia tutkimuksia rahastojen 
kulttuurille myöntämien summien sekä 
sen selvittämiseksi, minkä tyyppisten 
toimenpiteiden kautta rahoitusta on 
annettu, ja arvioida niiden tuloksia;
– kehittää kulttuurialan toimijoille 
tiedottamista.

Or. fr

Tarkistus 595
Marie-Christine Vergiat, Lothar Bisky

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Tätä asetusta sovelletaan ja se pannaan 
täytäntöön noudattaen unionin 
kansainvälisiä velvoitteita.

2. Tätä asetusta sovelletaan ja se pannaan 
täytäntöön noudattaen unionin 
kansainvälisiä velvoitteita ja erityisesti 
vuonna 2005 tehtyä, kulttuuri-ilmaisujen 
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monimuotoisuuden suojelemista ja 
edistämistä koskevaa Unescon 
yleissopimusta.

Or. fr

Tarkistus 596
Jean-Marie Cavada

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Tätä asetusta sovelletaan ja se pannaan 
täytäntöön noudattaen unionin 
kansainvälisiä velvoitteita.

2. Tätä asetusta sovelletaan ja se pannaan 
täytäntöön noudattaen unionin 
kansainvälisiä velvoitteita ja erityisesti 
vuonna 2005 tehtyä, kulttuuri-ilmaisujen 
monimuotoisuuden suojelemista ja 
edistämistä koskevaa Unescon 
yleissopimusta.

Or. fr

Tarkistus 597
Emma McClarkin

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Komissio huolehtii Luova Eurooppa 
-ohjelman säännöllisestä seurannasta ja 
ulkoisesta arvioinnista jäljempänä 
mainittujen tulosindikaattoreiden 
mukaisesti. On huomattava, että tulosten 
saavuttamiseen vaikuttaa muiden, 
kulttuurialaa ja luovia toimialoja 
koskevien Euroopan ja kansallisen tason 
toimien aikaansaama täydentävyys.

1. Komissio huolehtii Luova Eurooppa 
-ohjelman säännöllisestä seurannasta ja 
ulkoisesta arvioinnista jäljempänä 
mainittujen tulosindikaattoreiden 
mukaisesti.

Or. en
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Tarkistus 598
Santiago Fisas Ayxela

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Komissio huolehtii Luova Eurooppa -
ohjelman säännöllisestä seurannasta ja 
ulkoisesta arvioinnista jäljempänä 
mainittujen tulosindikaattoreiden 
mukaisesti. On huomattava, että tulosten 
saavuttamiseen vaikuttaa muiden, 
kulttuurialaa ja luovia toimialoja 
koskevien Euroopan ja kansallisen tason 
toimien aikaansaama täydentävyys.

1. Komissio huolehtii Luova Eurooppa -
ohjelman säännöllisestä seurannasta ja 
ulkoisesta arvioinnista määrällisten ja 
laadullisten kriteerien perusteella ottaen 
huomioon, että joitakin tuloksia on vaikea 
arvioida puhtaasti tilastollisesti tai 
numeerisesti.

Or. es

Tarkistus 599
Emilio Menéndez del Valle

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Komissio huolehtii Luova Eurooppa -
ohjelman säännöllisestä seurannasta ja 
ulkoisesta arvioinnista jäljempänä 
mainittujen tulosindikaattoreiden 
mukaisesti. On huomattava, että tulosten 
saavuttamiseen vaikuttaa muiden, 
kulttuurialaa ja luovia toimialoja koskevien 
Euroopan ja kansallisen tason toimien
aikaansaama täydentävyys.

1. Komissio huolehtii Luova Eurooppa -
ohjelman säännöllisestä seurannasta ja 
ulkoisesta arvioinnista jäljempänä 
mainittujen tulosindikaattoreiden 
mukaisesti. On huomattava, että tulosten 
saavuttamiseen vaikuttaa muiden, 
kulttuurialaa ja luovia toimialoja koskevien 
Euroopan, kansallisen tason ja aluetason
toimintalinjojen aikaansaama 
täydentävyys.

Or. es

Tarkistus 600
Helga Trüpel, Malika Benarab-Attou
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Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Komissio huolehtii Luova Eurooppa 
-ohjelman säännöllisestä seurannasta ja 
ulkoisesta arvioinnista jäljempänä 
mainittujen tulosindikaattoreiden 
mukaisesti. On huomattava, että tulosten 
saavuttamiseen vaikuttaa muiden, 
kulttuurialaa ja luovia toimialoja koskevien 
Euroopan ja kansallisen tason toimien 
aikaansaama täydentävyys.

1. Komissio huolehtii Luova Eurooppa 
-ohjelman säännöllisestä seurannasta ja 
ulkoisesta arvioinnista jäljempänä 
mainittujen tulosindikaattoreiden 
mukaisesti.

Erityistä huomiota on kiinnitettävä 
takuuvälineeseen. Koska kyseessä on 
kokeiluhanke, sen etenemistä 
kokonaisuudessaan eli perustamista, 
toimintaa ja tuloksia on seurattava ja 
arvioitava vuosittain sen eri 
perustamisvaiheissa: komission ja EIR:n 
välisen sopimuksen tekeminen, 
tarjouspyyntö jäsenvaltioiden tasolla, 
EIR:n ja valittujen pankkien/ rahoituksen 
välittäjien keskinäisen sopimusmuodon 
vahvistaminen, henkilöstön 
kouluttaminen, välinettä koskevan 
tiedonannon toimittaminen toimijoille ja 
sellaisen vaikutustenarvioinnin sekä 
etenemisraportin laatiminen, joissa 
otetaan huomioon seuraavan 
ohjelmakauden tilanne. 
On huomattava, että koko puiteohjelmaa 
koskevien tulosten saavuttamiseen 
vaikuttaa muiden, kulttuurialaa ja luovia 
toimialoja koskevien Euroopan ja 
kansallisen tason toimien aikaansaama 
täydentävyys.

Or. en

Tarkistus 601
Marie-Christine Vergiat, Lothar Bisky
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Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 1 kohta – a alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

(a) Asetuksen 4 artiklassa tarkoitettuihin 
yleisiin tavoitteisiin liittyvät indikaattorit:

Poistetaan.

Or. fr

Perustelu

14 artiklan 1 kohdan a alakohta poistetaan ja korvataan 14 artiklan 1 kohdan a a alakohdalla 
(uusi).

Tarkistus 602
Helga Trüpel

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 1 kohta – a alakohta – johdantokappale – i alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

i) sosiaalista hyvinvointia ja inhimillisen 
pääoman kehittämistä (esimerkiksi niiden 
ihmisten lukumäärä, jotka pääsivät 
ensimmäistä kertaa osallistumaan 
kulttuuritoimintaan / luovaan toimintaan, 
joiden itsetunto ja tunne kuulumisesta 
johonkin parani) koskevat 
kerrannaisvaikutukset ja ulkoiset hyödyt; 

Or. en

Tarkistus 603
Helga Trüpel

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 1 kohta – a alakohta – johdantokappale – i a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

i a) kulttuurialan ja luovien toimialojen 
vaikutus työpaikkojen luomiseen ja 
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kasvuun (suorat vaikutukset);

Or. en

Tarkistus 604
Helga Trüpel

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 1 kohta – a alakohta – johdantokappale – i b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

i b) kulttuurialan ja luovien toimialojen 
vaikutus työpaikkojen luomiseen ja 
kasvuun näihin aloihin liittyvien 
tuotteiden toimittajien ja palvelujen 
tuottajien näkökulmasta (epäsuorat 
vaikutukset); 

Or. en

Tarkistus 605
Marie-Christine Vergiat, Lothar Bisky

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 1 kohta – a alakohta – 1 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– toimialojen osuus työpaikoista ja 
BKT:stä;

Poistetaan.

Or. fr

Perustelu

14 artiklan 1 kohdan a alakohta poistetaan ja korvataan 14 artiklan 1 kohdan a a alakohdalla 
(uusi).

Tarkistus 606
Helga Trüpel
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Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 1 kohta – a alakohta – 1 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– toimialojen osuus työpaikoista ja 
BKT:stä;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 607
Emma McClarkin

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 1 kohta – a alakohta – 1 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– toimialojen osuus työpaikoista ja 
BKT:stä;

– toimialojen työllisyyden ja BKT:n taso, 
näissä tapahtunut muutos sekä
toimialojen osuus työntekijöistä ja 
BKT:stä;

Or. en

Perustelu

Tarkistukset tekevät indikaattoreista aikaisempaa merkityksellisempiä ja mielekkäämpiä.

Tarkistus 608
Marie-Christine Vergiat, Lothar Bisky

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 1 kohta – a alakohta – 2 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– niiden ihmisten prosenttiosuus, jotka 
ilmoittavat voivansa käyttää 
eurooppalaisia kulttuuriteoksia.

Poistetaan.

Or. fr
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Perustelu

14 artiklan 1 kohdan a alakohta poistetaan ja korvataan 14 artiklan 1 kohdan a a alakohdalla 
(uusi).

Tarkistus 609
Helga Trüpel

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 1 kohta – a alakohta – 2 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– niiden ihmisten prosenttiosuus, jotka 
ilmoittavat voivansa käyttää 
eurooppalaisia kulttuuriteoksia.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 610
Emma McClarkin

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 1 kohta – a alakohta – 2 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– niiden ihmisten prosenttiosuus, jotka 
ilmoittavat voivansa käyttää 
eurooppalaisia kulttuuriteoksia.

– niiden ihmisten prosenttiosuus, jotka 
ilmoittavat voivansa tutustua muista kuin 
omasta maastaan peräisin oleviin 
eurooppalaisiin kulttuuri- ja 
audiovisuaaliteoksiin.

Or. en

Perustelu

Tarkistukset tekevät indikaattoreista aikaisempaa merkityksellisempiä ja mielekkäämpiä.

Tarkistus 611
Marietje Schaake
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Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 1 kohta – a alakohta – 2 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– niiden ihmisten prosenttiosuus, jotka 
ilmoittavat voivansa käyttää 
eurooppalaisia kulttuuriteoksia.

– niiden ihmisten prosenttiosuus, jotka 
ilmoittavat voivansa tutustua 
eurooppalaisiin kulttuuriteoksiin;

Or. en

Tarkistus 612
Lothar Bisky, Marie-Christine Vergiat

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 1 kohta – a alakohta – 2 a luetelmakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

– ohjelman saavuttamien uusien ja 
aiemmin aliedustettujen kohderyhmien 
jäsenten määrä.

Or. de

Tarkistus 613
Marietje Schaake

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 1 kohta – a alakohta – 2 a luetelmakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

– sosiaalista hyvinvointia ja inhimillisen 
pääoman kehittämistä koskevat 
kerrannaisvaikutukset ja ulkoiset hyödyt;

Or. en

Tarkistus 614
Marietje Schaake
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Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 1 kohta – a alakohta – 2 b luetelmakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

– kulttuurialan ja luovien toimialojen 
vaikutus työpaikkojen luomiseen ja 
kasvuun (suorat vaikutukset);

Or. en

Tarkistus 615
Marietje Schaake

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 1 kohta – a alakohta – 2 c luetelmakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

– kulttuurialan ja luovien toimialojen 
vaikutus työpaikkojen luomiseen ja 
kasvuun näihin aloihin liittyvien 
tuotteiden toimittajien ja palvelujen 
tuottajien näkökulmasta (epäsuorat 
vaikutukset); 

Or. en

Tarkistus 616
Marie-Christine Vergiat, Lothar Bisky

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 1 kohta – 1 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Indikaattorien avulla voidaan selvittää 
mahdollisimman tarkasti Luova 
Eurooppa -ohjelman kunkin 
ohjelmalohkon tehokkuus. Näin ollen on 
laadittava arviointiperusteet sen 
selvittämiseksi, missä määrin kulttuuri- ja 
medialohkojen toimintalinjat sekä rajat 
ylittävän poliittisen yhteistyön toimet ja 
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"kulttuurialan ja luovien toimialojen 
tukiväline" vastaavat kutakin lohkoa 
varten määriteltyjä painopisteitä.

Or. fr

Perustelu

Ks. 14 artiklan 1 kohdan a alakohtaan, johdantokappale sekä 1 ja 2 luetelmakohta, tehdyt 
tarkistukset.

Tarkistus 617
Marie-Christine Vergiat, Lothar Bisky

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) Asetuksen 5 artiklassa tarkoitettuihin 
erityisiin tavoitteisiin liittyvät 
indikaattorit:

Poistetaan.

Indikaattorit, jotka liittyvät 5 artiklan a 
kohdassa tarkoitettuun tavoitteeseen 
vahvistaa kulttuurialan ja luovien 
toimialojen kansainvälisiä 
toimintamahdollisuuksia:
– kulttuurialan toimijoiden 
kansainvälistyminen ja rajat ylittävien 
kumppanuuksien lukumäärä;
– taiteilijoille ja kulttuurialan toimijoille 
järjestettyjen sellaisten 
koulutuskokemusten määrä, jotka ovat 
parantaneet heidän ammattitaitoaan ja 
työllistyvyyttään.
Indikaattorit, jotka liittyvät 5 artiklan b 
kohdassa tarkoitettuun kulttuuriteosten ja 
-toimijoiden kansainvälisen liikkuvuuden 
edistämiseen uusien ja laajempien 
yleisöjen löytämiseksi Euroopasta ja sen 
ulkopuolelta:
Kulttuuriohjelmalohko:
– ohjelmasta tuettavien hankkeiden 
suoraan ja epäsuorasti saavuttamien 
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ihmisten määrä.
Mediaohjelmalohko:
– eurooppalaisten elokuvien katsojamäärä 
Euroopassa ja maailmanlaajuisesti (10:llä 
tärkeimmällä Euroopan ulkopuolisella 
markkina-alueella);
– eurooppalaisten audiovisuaaliteosten 
prosenttiosuus elokuvateattereissa, 
televisiossa ja digitaalisilla 
jakelukanavilla.
Indikaattorit, jotka liittyvät 5 artiklan c 
kohdassa tarkoitettuun tavoitteeseen 
vahvistaa kulttuurialan ja luovien 
toimialojen rahoituspohjaa:
– rahoituksen tukivälineen puitteissa 
myönnettyjen lainojen arvo;
– kulttuurialalle ja luoville toimialoille 
rahoitusta myöntävien rahoituslaitosten 
määrä ja maantieteellinen jakautuminen;
– rahoituksen tukivälineestä hyötyvien 
lopullisten tuensaajien määrä, 
alkuperämaa ja toimiala.
Indikaattorit, jotka liittyvät 5 artiklan d 
kohdassa tarkoitettuun tavoitteeseen 
tukea rajat ylittävää poliittista yhteistyötä:
– niiden jäsenvaltioiden lukumäärä, jotka 
käyttävät avointa koordinointimenetelmää 
muokatessaan kansallista politiikkaansa, 
sekä uusien aloitteiden määrä.

Or. fr

Perustelu

14 artiklan 1 kohdan b alakohta poistetaan ja korvataan 14 artiklan 1 kohdan b a alakohdalla 
(uusi) ja b b alakohdalla (uusi).

Tarkistus 618
Lothar Bisky, Marie-Christine Vergiat

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 1 kohta – b alakohta – 2 alakohta – 1 alakohta – 1 a luetelmakohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

– ohjelman saavuttamien uusien ja 
aiemmin aliedustettujen kohderyhmien 
jäsenten määrä;

Or. de

Tarkistus 619
Lothar Bisky, Marie-Christine Vergiat

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 1 kohta – b alakohta – 2 alakohta – 1 alakohta – 1 b luetelmakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

– kulttuurin eri sektoreiden, 
taidemuotojen, teosten, tekijöiden ja 
puiteohjelman saavuttamien 
kohderyhmien moninaisuus iän, 
yhteiskunnallisen taustan, taloudellisen 
tilanteen, ammattitaidon tason, koon, 
näkyvyyden, alkuperän, kielen, 
sukupuolen jne. perusteella; 

Or. de

Tarkistus 620
Lothar Bisky, Marie-Christine Vergiat

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 1 kohta – b alakohta – 2 alakohta – 1 alakohta – 1 c luetelmakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

– puiteohjelmasta tuettujen hankkeiden 
moninaisuus erilaisten piirteiden, 
luokkien ja tyyppien (voittoa 
tavoittelematon) perusteella;

Or. de
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Tarkistus 621
Emma McClarkin

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 1 kohta – b alakohta – 2 alakohta – Medialohko – 1 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– eurooppalaisten elokuvien katsojamäärä 
Euroopassa ja maailmanlaajuisesti (10:llä
tärkeimmällä Euroopan ulkopuolisella 
markkina-alueella);

– ei-kansallisten eurooppalaisten 
elokuvien katsojamäärä Euroopassa ja 
eurooppalaisten elokuvien katsojamäärä 
maailmanlaajuisesti (10 tärkeimmällä 
Euroopan ulkopuolisella markkina-
alueella) elokuvateattereissa;

Or. en

Perustelu

Indikaattoreiden olisi liityttävä eurooppalaisten audiovisuaaliteosten liikkuvuuteen ja niiden 
saatavuuteen niiden jäsenvaltioiden ulkopuolella, joissa ne on tuotettu.

Tarkistus 622
Petra Kammerevert

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 1 kohta – b alakohta – 2 alakohta – Medialohko – 1 a luetelmakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

– sellaisten eurooppalaisten digitaalisten 
pelien lukumäärä, jotka on laskettu 
markkinoille tärkeimmillä pelialustoilla 
(tärkeimmät konsoli-, mobiili- ja 
verkkoalustat); 

Or. en

Tarkistus 623
Emma McClarkin

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 1 kohta – b alakohta – 2 alakohta – Medialohko – 2 luetelmakohta
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Komission teksti Tarkistus

– eurooppalaisten audiovisuaaliteosten 
prosenttiosuus elokuvateattereissa, 
televisiossa ja digitaalisilla jakelukanavilla.

– ei-kansallisten eurooppalaisten 
audiovisuaaliteosten prosenttiosuus 
elokuvateattereissa, televisiossa ja 
digitaalisilla jakelukanavilla Euroopassa.

Or. en

Perustelu

Indikaattoreiden olisi liityttävä eurooppalaisten audiovisuaaliteosten liikkuvuuteen ja niiden 
saatavuuteen niiden jäsenvaltioiden ulkopuolella, joissa ne on tuotettu.

Tarkistus 624
Petra Kammerevert

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 1 kohta – b alakohta – 2 alakohta – Medialohko – 2 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– eurooppalaisten audiovisuaaliteosten 
prosenttiosuus elokuvateattereissa, 
televisiossa ja digitaalisilla jakelukanavilla.

– sellaisten eurooppalaisten 
audiovisuaaliteosten prosenttiosuus, jotka 
olisi luokiteltava elokuviksi, fiktiivisiksi 
televisio-ohjelmiksi, ei-fiktiivisiksi 
televisio-ohjelmiksi, internet-ohjelmiksi, 
digitaalisiksi peleiksi tai ohjelma- ja 
viihdemuodoiksi elokuvateattereissa, 
televisiossa ja digitaalisilla jakelukanavilla. 

Or. en

Tarkistus 625
Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 1 kohta – b alakohta – 3 alakohta – 1 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– rahoituksen tukivälineen puitteissa 
myönnettyjen lainojen arvo;

– rahoituksen tukivälineen puitteissa 
myönnettyjen lainojen arvo 
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alkuperämaan, määrän ja alojen mukaan 
eriteltynä;

Or. en

Tarkistus 626
Lothar Bisky, Marie-Christine Vergiat

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 1 kohta – b alakohta – 3 alakohta – -1 luetelmakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

– lopullisten edunsaajien omaa pääomaa 
koskeva tilanne.

Or. de

Tarkistus 627
Emma McClarkin

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 1 kohta – b alakohta – 4 alakohta – 1 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– niiden jäsenvaltioiden lukumäärä, jotka 
käyttävät avointa koordinointimenetelmää
muokatessaan kansallista politiikkaansa, 
sekä uusien aloitteiden määrä.

– niiden jäsenvaltioiden lukumäärä, jotka 
hyödyntävät kansainvälistä kuulemista ja 
yhteistyötä muokatessaan kansallista 
politiikkaansa, sekä uusien aloitteiden 
määrä.

Or. en

Perustelu

Indikaattorin ei pitäisi keskittyä ainoastaan yhteen kansainvälisen yhteistyön muotoon.

Tarkistus 628
Helga Trüpel
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Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 1 kohta – b alakohta – 4 alakohta – 1 a luetelmakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

– kulttuurialan yhteyspisteiden ja Media 
Desk -tiedotustoimistojen käsittelemien 
hakemusten määrä ja laatu

Or. en

Tarkistus 629
Helga Trüpel

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 1 kohta – b alakohta – 4 alakohta – 1 b luetelmakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

– kulttuurialan yhteyspisteiden ja Media 
Desk -tiedotustoimistojen mahdollisten 
hankkeiden koordinaattoreille tarjoamien 
palvelujen laatu, josta riippumaton 
ulkoinen asiantuntijataho tekee 
arvioinnin. 

Or. en

Tarkistus 630
Marie-Christine Vergiat, Lothar Bisky

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 1 kohta – 1 b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Euroopan komissio, Euroopan 
parlamentti sekä ulkoisesta arvioinnista 
vastaava elin määrittelevät indikaattorit 
yhdessä ammattilaisten, Luova Eurooppa 
-tiedotustoimistojen, sekä kulttuurialaa ja 
luovia toimialoja sekä audiovisuaalialaa 
koskevien tietojen keräämisestä ja 
analysoinnista vastaavan 
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elimen/vastaavien elinten (Euroopan 
audiovisuaalialan seurantakeskus ja 
tarvittaessa muu elin) kanssa.

Or. fr

Perustelu

Katso 14 artiklan 1 kohdan b alakohtaan tehty tarkistus.

Tarkistus 631
Marie-Christine Vergiat, Lothar Bisky

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 1 kohta – 1 c alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Indikaattorit ovat erityisen tarkkoja 
silloin, kun on kyse uusista 
toimintalinjoista tai uusista välineistä, 
kuten esimerkiksi "kulttuurialan ja 
luovien toimialojen tukiväline". 
Ohjelman tulokset ovat saatavilla kutakin 
maantieteellistä aluetta, alaa ja 
kulttuurialan toimijatyyppiä kohti.

Or. fr

Perustelu

Katso 14 artiklan 1 kohdan b alakohtaan tehty tarkistus.

Tarkistus 632
Emma McClarkin

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Seuranta- ja arviointiprosessin tulokset 
on otettava huomioon ohjelman 

Poistetaan.
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täytäntöönpanossa.

Or. en

Tarkistus 633
Helga Trüpel

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 3 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) Säännöllisen seurannan lisäksi
komissio esittää viimeistään vuoden 2017 
loppuun mennessä ohjelman uusimista, 
muuttamista tai keskeyttämistä koskevan 
päätöksen tekemistä varten ulkopuolisen 
arviointikertomuksen, jossa arvioidaan 
ohjelman tavoitteiden saavuttamista, sen
tehokkuutta ja siitä saatavaa 
eurooppalaista lisäarvoa. Arvioinnissa on 
käsiteltävä yksinkertaistamisen laajuutta, 
sisäistä ja ulkoista johdonmukaisuutta, 
kaikkien tavoitteiden jatkuvaa 
merkityksellisyyttä sekä sitä, miten 
toimenpiteillä on edistetty unionin 
painopisteiden eli älykkään, kestävän ja 
osallistavan kasvun toteutumista. Siinä 
otetaan huomioon Euroopan parlamentin 
ja neuvoston päätöksen N:o 1855/2006/EY, 
päätöksen N:o 1718/2006/EY ja päätöksen 
N:o 1041/2009/EY pitkäaikaisvaikutuksia 
koskevan arvioinnin tulokset.

(a) Komissio varmistaa puiteohjelman 
säännöllisen ulkoisen ja riippumattoman 
arvioinnin. Jotta voidaan arvioida 
puiteohjelman tavoitteiden saavuttamista 
ja tehokkuutta, arvioinnissa on käsiteltävä 
mahdollisuutta yksinkertaistaa ohjelmaa, 
sen sisäistä ja ulkoista johdonmukaisuutta, 
Kulttuurialan yhteyspisteiden ja Media 
Desk -tiedotustoimistojen verkoston 
luomista sekä mahdollisuutta perustaa 
Luova Eurooppa -tiedotustoimistoja sekä 
käsiteltävä ohjelman tavoitteiden jatkuvaa 
merkityksellisyyttä. Edellä 1 kohdassa 
tarkoitettujen indikaattoreiden lisäksi 
arviointiin on sisällytettävä arvio muista 
asiaan liittyvistä tekijöitä, kuten toisaalta 
takuuvälineestä myönnettyjen lainojen 
keskimääräisen korkotason ja toisaalla 
pk-yrityksille tavanomaisin 
markkinaehdoin myönnettyjen lainojen 
keskimääräisen korkotason välistä eroa. 
Siinä on otettava huomioon myös 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
päätöksen N:o 1855/2006/EY, päätöksen 
N:o 1718/2006/EY ja päätöksen 
N:o 1041/2009/EY pitkäaikaisvaikutuksia 
koskevan arvioinnin tulokset. Komissio 
antaa Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle väliarviointikertomuksen 
viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2017.

Or. en



AM\916408FI.doc 201/224 PE498.014v01-00

FI

Tarkistus 634
Zoltán Bagó

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 3 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) Säännöllisen seurannan lisäksi komissio 
esittää viimeistään vuoden 2017 loppuun 
mennessä ohjelman uusimista, muuttamista 
tai keskeyttämistä koskevan päätöksen 
tekemistä varten ulkopuolisen 
arviointikertomuksen, jossa arvioidaan 
ohjelman tavoitteiden saavuttamista, sen 
tehokkuutta ja siitä saatavaa eurooppalaista 
lisäarvoa. Arvioinnissa on käsiteltävä 
yksinkertaistamisen laajuutta, sisäistä ja 
ulkoista johdonmukaisuutta, kaikkien 
tavoitteiden jatkuvaa merkityksellisyyttä 
sekä sitä, miten toimenpiteillä on edistetty 
unionin painopisteiden eli älykkään, 
kestävän ja osallistavan kasvun 
toteutumista. Siinä otetaan huomioon 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
päätöksen N:o 1855/2006/EY, päätöksen 
N:o 1718/2006/EY ja päätöksen 
N:o 1041/2009/EY pitkäaikaisvaikutuksia 
koskevan arvioinnin tulokset.

(a) Säännöllisen seurannan lisäksi komissio 
esittää viimeistään vuoden 2017 loppuun 
mennessä ohjelman uusimista, muuttamista 
tai keskeyttämistä koskevan päätöksen 
tekemistä varten ulkopuolisen 
arviointikertomuksen, jossa arvioidaan 
ohjelman tavoitteiden saavuttamista, sen 
tehokkuutta ja siitä saatavaa eurooppalaista 
lisäarvoa. Arvioinnissa on käsiteltävä 
yksinkertaistamisen laajuutta, sisäistä ja 
ulkoista johdonmukaisuutta, kaikkien 
tavoitteiden jatkuvaa merkityksellisyyttä 
sekä sitä, miten toimenpiteillä on edistetty 
unionin painopisteiden eli älykkään, 
kestävän ja osallistavan kasvun 
toteutumista. Siinä otetaan huomioon 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
päätöksen N:o 1855/2006/EY, päätöksen 
N:o 1718/2006/EY ja päätöksen 
N:o 1041/2009/EY pitkäaikaisvaikutuksia 
koskevan arvioinnin tulokset. Komissio 
antaa Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle väliarviointikertomuksen 
viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2017.

Or. en

Tarkistus 635
Hans-Peter Martin

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 3 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) Säännöllisen seurannan lisäksi komissio 
esittää viimeistään vuoden 2017 loppuun 
mennessä ohjelman uusimista, muuttamista 

(a) Säännöllisen seurannan lisäksi komissio 
esittää viimeistään vuoden 2017 loppuun 
mennessä ohjelman uusimista, muuttamista 
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tai keskeyttämistä koskevan päätöksen 
tekemistä varten ulkopuolisen 
arviointikertomuksen, jossa arvioidaan 
ohjelman tavoitteiden saavuttamista, sen 
tehokkuutta ja siitä saatavaa eurooppalaista 
lisäarvoa. Arvioinnissa on käsiteltävä 
yksinkertaistamisen laajuutta, sisäistä ja 
ulkoista johdonmukaisuutta, kaikkien 
tavoitteiden jatkuvaa merkityksellisyyttä 
sekä sitä, miten toimenpiteillä on edistetty 
unionin painopisteiden eli älykkään, 
kestävän ja osallistavan kasvun 
toteutumista. Siinä otetaan huomioon 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
päätöksen N:o 1855/2006/EY, päätöksen 
N:o 1718/2006/EY ja päätöksen N:o 
1041/2009/EY pitkäaikaisvaikutuksia 
koskevan arvioinnin tulokset.

tai keskeyttämistä koskevan päätöksen 
tekemistä varten ulkopuolisen 
arviointikertomuksen, jossa arvioidaan 
ohjelman tavoitteiden saavuttamista, sen 
tehokkuutta ja siitä saatavaa eurooppalaista 
lisäarvoa. Arvioinnissa on käsiteltävä 
yksinkertaistamisen laajuutta, rahoituksen 
mahdollisia vaihtoehtoisia käyttötapoja, 
yksinkertaistamisen sisäistä ja ulkoista 
johdonmukaisuutta, kaikkien tavoitteiden 
jatkuvaa merkityksellisyyttä sekä sitä, 
miten toimenpiteillä on edistetty unionin 
painopisteiden eli älykkään, kestävän ja 
osallistavan kasvun toteutumista. Siinä 
otetaan huomioon Euroopan parlamentin ja 
neuvoston päätöksen N:o 1855/2006/EY, 
päätöksen N:o 1718/2006/EY ja päätöksen 
N:o 1041/2009/EY pitkäaikaisvaikutuksia 
koskevan arvioinnin tulokset.

Or. de

Tarkistus 636
Jean-Marie Cavada, Piotr Borys

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 3 kohta – a a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(a a) Jäsenvaltioiden on esitettävä 
komissiolle viimeistään 30 päivään 
syyskuuta 2017 mennessä selvitys 
puiteohjelman täytäntöönpanosta ja 
vaikutuksista niiden alueella, sanotun 
kuitenkaan vaikuttamatta a alakohdassa 
säädettyjen vaatimusten soveltamiseen.

Or. fr

Tarkistus 637
Jean-Marie Cavada
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Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 3 kohta – a b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(a b) Komissio toimittaa puiteohjelman 
lopullisen arvioinnin Euroopan 
parlamentille, neuvostolle, Euroopan 
talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden 
komitealle viimeistään 30 päivään 
kesäkuuta 2022 mennessä.

Or. fr

Tarkistus 638
Lothar Bisky, Marie-Christine Vergiat

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Komission kerää kaikki relevantit 
tiedot jäsenvaltioilta ja asianomaisilta 
laitoksilta, jotta voidaan välttää pieniin ja 
voittoa tavoittelemattomiin hankkeisiin 
kohdistuva liiallinen rasitus.

Or. de

Tarkistus 639
Marie-Christine Vergiat, Lothar Bisky

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Seurannan ja ulkoisen arvioinnin 
tulokset on toimitettava 
kokonaisuudessaan ja hyvissä ajoin alan 
ammattilaisille, jotta he voivat osallistua 
täysimääräisesti Luova Eurooppa -
ohjelman muuttamis- ja 
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kehittämisprosessiin. Sellaisiin 
hankkeisiin liittyvien hyvien käytäntöjen 
määrittelyä ja vaihtoa kannustetaan, jotka 
vastaavat erityisen hyvin Luova Eurooppa 
-ohjelman tavoitteita, ja erityistä 
huomiota kiinnitetään maihin, jotka 
hyötyvät vain vähän Media 2007 -
ohjelmasta ja kulttuuriohjelmasta ja 
joiden kulttuuriala ja luovat alat ovat 
heikosti kehittyneitä.

Or. fr

Tarkistus 640
Lothar Bisky, Marie-Christine Vergiat

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Ohjelmasta tukea saavien hankkeiden 
edunsaajien on huolehdittava myönnettyä 
rahoitusta ja saatuja tuloksia ja vaikutuksia 
koskevasta viestinnästä ja tiedon 
levittämisestä.

1. Ohjelmasta tukea saavien hankkeiden 
edunsaajien on huolehdittava myönnettyä 
rahoitusta ja saatuja tuloksia ja vaikutuksia 
koskevasta viestinnästä ja tiedon 
levittämisestä keskittyen erityisesti voittoa 
tavoittelemattomiin organisaatioihin ja 
yrityksiin.

Or. de

Tarkistus 641
Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Piotr Borys

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Komissio ja EIR varmistavat, että 
8 artiklan f kohdassa tarkoitetuille Luova 
Eurooppa -tiedotustoimistoille välitetään 
niiden tehtävien kannalta tärkeät tiedot.



AM\916408FI.doc 205/224 PE498.014v01-00

FI

Or. en

Tarkistus 642
Jean-Marie Cavada

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Luova Eurooppa -tiedotustoimistojen 
verkoston, johon viitataan 8 artiklan f 
alakohdassa, on huolehdittava myönnettyä 
rahoitusta ja saatuja tuloksia koskevasta 
viestinnästä ja tiedon levittämisestä oman 
maansa osalta.

2. Luova Eurooppa -tiedotustoimistojen 
verkoston, johon viitataan 8 a artiklassa, 
on huolehdittava myönnettyä rahoitusta ja 
saatuja tuloksia koskevasta viestinnästä ja 
tiedon levittämisestä oman maansa osalta.

Or. fr

Tarkistus 643
Maurice Ponga, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Ehdotus asetukseksi
16 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

EU:n ulkopuolisia maita ja kansainvälisiä 
organisaatioita koskevat säännökset

Ohjelmaan osallistuminen

Or. fr

Tarkistus 644
Marie-Christine Vergiat, Lothar Bisky

Ehdotus asetukseksi
16 artikla – 2 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

2. Ohjelmalohkoihin voivat osallistua 
seuraavat maat edellyttäen, että vaaditut 

2. Ohjelmalohkoihin voivat osallistua 
seuraavat maat edellyttäen, että seuraavat 
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ehdot täyttyvät (mukaan luettuina
audiovisuaalisten mediapalvelujen 
tarjoamista koskevien jäsenvaltioiden 
tiettyjen lakien, asetusten ja hallinnollisten 
määräysten yhteensovittamisesta 10 
päivänä maaliskuuta 2010 annetussa 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivissä 2010/13/EU esitetyt ehdot 
medialohkon osalta) ja että 
lisämäärärahoja maksetaan:

vaaditut ehdot täyttyvät:

– sitoutuminen kulttuuri-ilmaisujen 
monimuotoisuuden arvoihin 
allekirjoittamalla ja ratifioimalla vuonna 
2005 tehty Unescon yleissopimus;
– audiovisuaalisten mediapalvelujen 
tarjoamista koskevien jäsenvaltioiden 
tiettyjen lakien, asetusten ja hallinnollisten 
määräysten yhteensovittamisesta 10 
päivänä maaliskuuta 2010 annetussa 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivissä 2010/13/EU esitetyt ehdot 
medialohkon osalta;

– sellaisten lisämäärärahojen, joiden 
summien on oltava samoissa 
mittasuhteissa niiden osallistumisen 
kanssa ja joiden on perustuttava 
aikaisempien ohjelmien yhteydessä 
suoritettujen maksujen tasoon, 
maksaminen.

Or. fr

Tarkistus 645
Jean-Marie Cavada

Ehdotus asetukseksi
16 artikla – 2 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

2. Ohjelmalohkoihin voivat osallistua 
seuraavat maat edellyttäen, että vaaditut 
ehdot täyttyvät (mukaan luettuina
audiovisuaalisten mediapalvelujen 
tarjoamista koskevien jäsenvaltioiden 

2. Ohjelmalohkoihin voivat osallistua 
seuraavat maat edellyttäen, että seuraavat 
vaaditut ehdot täyttyvät:
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tiettyjen lakien, asetusten ja hallinnollisten 
määräysten yhteensovittamisesta 10 
päivänä maaliskuuta 2010 annetussa 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivissä 2010/13/EU esitetyt ehdot 
medialohkon osalta) ja että 
lisämäärärahoja maksetaan:

– sitoutuminen kulttuuri-ilmaisujen 
monimuotoisuuden arvoihin 
allekirjoittamalla ja ratifioimalla vuonna 
2005 tehty Unescon yleissopimus;
– audiovisuaalisten mediapalvelujen 
tarjoamista koskevien jäsenvaltioiden 
tiettyjen lakien, asetusten ja hallinnollisten 
määräysten yhteensovittamisesta 10 
päivänä maaliskuuta 2010 annetussa 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivissä 2010/13/EU esitetyt ehdot 
medialohkon osalta;
– sellaisten lisämäärärahojen, joiden 
summien on oltava samoissa 
mittasuhteissa niiden osallistumisen 
kanssa ja joiden on perustuttava 
aikaisempien ohjelmien yhteydessä 
suoritettujen maksujen tasoon, 
maksaminen.

Or. fr

Tarkistus 646
Helga Trüpel

Ehdotus asetukseksi
16 artikla – 2 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

2. Ohjelmalohkoihin voivat osallistua 
seuraavat maat edellyttäen, että vaaditut 
ehdot täyttyvät (mukaan luettuina 
audiovisuaalisten mediapalvelujen 
tarjoamista koskevien jäsenvaltioiden 
tiettyjen lakien, asetusten ja hallinnollisten 
määräysten yhteensovittamisesta 
10 päivänä maaliskuuta 2010 annetussa 

2. Puiteohjelmaan, 7 artiklassa lueteltuja 
toimenpiteitä lukuun ottamatta, voivat 
osallistua seuraavat jäsenvaltiot 
edellyttäen, että vaaditut ehdot täyttyvät,
mukaan luettuina audiovisuaalisten 
mediapalvelujen tarjoamista koskevien 
jäsenvaltioiden tiettyjen lakien, asetusten ja 
hallinnollisten määräysten 
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Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivissä 2010/13/EU esitetyt ehdot 
medialohkon osalta) ja että 
lisämäärärahoja maksetaan:

yhteensovittamisesta 10 päivänä 
maaliskuuta 2010 annetussa Euroopan 
parlamentin ja neuvoston 
direktiivissä 2010/13/EU (audiovisuaalisia 
mediapalveluja koskeva direktiivi) 
vahvistetut ehdot MEDIA-ohjelman 
osalta, ja edellyttäen, että lisämäärärahoja 
maksetaan:

Or. en

Tarkistus 647
Maurice Ponga, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Ehdotus asetukseksi
16 artikla – 2 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

2. Ohjelmalohkoihin voivat osallistua 
seuraavat maat edellyttäen, että vaaditut 
ehdot täyttyvät (mukaan luettuina 
audiovisuaalisten mediapalvelujen 
tarjoamista koskevien jäsenvaltioiden 
tiettyjen lakien, asetusten ja hallinnollisten 
määräysten yhteensovittamisesta 10 
päivänä maaliskuuta 2010 annetussa 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivissä 2010/13/EU esitetyt ehdot 
medialohkon osalta) ja että lisämäärärahoja 
maksetaan:

2. Ohjelmaan voivat osallistua seuraavat
maat:

(a) jäsenvaltiot ja niiden merentakaiset 
maat ja alueet, jotka on lueteltu Euroopan 
unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 
liitteessä II,
(b) jäljempänä luetellut maat edellyttäen, 
että vaaditut ehdot täyttyvät (mukaan 
luettuina audiovisuaalisten 
mediapalvelujen tarjoamista koskevien 
jäsenvaltioiden tiettyjen lakien, asetusten ja 
hallinnollisten määräysten 
yhteensovittamisesta 10 päivänä 
maaliskuuta 2010 annetussa Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivissä 
2010/13/EU esitetyt ehdot medialohkon 
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osalta) ja että lisämäärärahoja maksetaan:

Or. fr

Perustelu

Nykyinen päätös merentakaisesta assosiaatiosta mahdollistaa merentakaisten maiden ja 
alueiden osallistumisen eurooppalaisiin kulttuurialan ohjelmiin. Uusi päätös mahdollistaa 
myös merentakaisten maiden ja alueiden osallistumisen kaikkiin Euroopan unionin ohjelmiin.
Asetuksessa on näin ollen syytä korostaa tätä mahdollisuutta.

Tarkistus 648
Marietje Schaake

Ehdotus asetukseksi
16 artikla – 2 kohta – d a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(d a) sellaisista maista tulevat yksittäiset 
henkilöt, toimittajat ja taiteilijat, joissa 
ilmaisunvapautta ei ole, tai jos he ovat 
sorron kohteena ja voivat saada oppia 
lehdistönvapaudesta ja tiedotusvälineiden 
vapaudesta sekä ilmaisunvapaudesta 
Euroopassa ja heille voidaan tarjota 
suojaa unionissa esimerkiksi EU:n 
turvapaikkakaupunkiohjelman 
yhteydessä;

Or. en

Tarkistus 649
Marietje Schaake

Ehdotus asetukseksi
16 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Ohjelman tavoitteiden saavuttamiseksi 
voidaan tehdä yhteistyötä ja toteuttaa 
yhteisiä toimia ohjelmaan 
osallistumattomien maiden ja kulttuuri- ja 

4. Ohjelman tavoitteiden saavuttamiseksi 
voidaan tehdä yhteistyötä ja toteuttaa 
yhteisiä toimia ohjelmaan 
osallistumattomien maiden ja kulttuuri- ja 
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luovan alan kansainvälisten järjestöjen, 
kuten Unescon, Euroopan neuvoston, 
OECD:n ja Maailman henkisen 
omaisuuden järjestön kanssa 
yhteisrahoituksen pohjalta.

luovan alan kansainvälisten järjestöjen, 
kuten Unescon, Euroopan neuvoston, 
OECD:n, EUNICin ja Maailman henkisen 
omaisuuden järjestön kanssa 
yhteisrahoituksen pohjalta.

Or. en

Tarkistus 650
Emma McClarkin

Ehdotus asetukseksi
17 artikla – -1 kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

-1. Komissio noudattaa ohjelman 
toteuttamisessa varainhoitoasetusta.

Or. en

Tarkistus 651
Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Piotr Borys

Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Komissio hyväksyy ohjelman 
täytäntöönpanoa varten vuotuiset 
toimintaohjelmat 
täytäntöönpanosäädöksillä 18 artiklan 
2 kohdassa tarkoitettua neuvoa-antavaa 
menettelyä noudattaen. Vuotuisissa 
työohjelmissa on vahvistettava tavoitteet, 
odotettavat tulokset, 
täytäntöönpanomenetelmä sekä 
rahoitussuunnitelman kokonaissumma. 
Niihin on sisällytettävä myös kuvaus 
rahoitettavista toimista, maininta kullekin 
toimelle osoitetun rahoituksen määrästä 
sekä toimenpiteiden täytäntöönpanon 
alustava aikataulu. Avustusten osalta 

Komissio hyväksyy ohjelman 
täytäntöönpanoa varten vuotuiset 
toimintaohjelmat 
täytäntöönpanosäädöksillä 18 artiklan 
1 a kohdassa tarkoitettua 
tarkastelumenettelyä noudattaen. 
Vuotuisissa työohjelmissa on vahvistettava 
tavoitteet, odotettavat tulokset, 
täytäntöönpanomenetelmä sekä 
rahoitussuunnitelman kokonaissumma. 
Niihin on sisällytettävä myös kuvaus 
rahoitettavista toimista, maininta kullekin 
toimelle osoitetun rahoituksen määrästä 
sekä toimenpiteiden täytäntöönpanon 
alustava aikataulu. Avustusten osalta 
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toimintaohjelmissa on mainittava 
painopisteet, keskeiset arviointiperusteet ja 
yhteisrahoituksen enimmäismäärä.

toimintaohjelmissa on mainittava 
painopisteet, keskeiset arviointiperusteet ja 
yhteisrahoituksen enimmäismäärä.
Komissio hyväksyy ohjelman täytäntöön 
panemiseksi tarvittavat yleiset 
suuntaviivat 18 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitettua neuvoa-antavaa menettelyä 
noudattaen.

Or. en

Tarkistus 652
Marco Scurria

Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Komissio hyväksyy ohjelman 
täytäntöönpanoa varten vuotuiset 
toimintaohjelmat 
täytäntöönpanosäädöksillä 18 artiklan 
2 kohdassa tarkoitettua neuvoa-antavaa 
menettelyä noudattaen. Vuotuisissa 
työohjelmissa on vahvistettava tavoitteet, 
odotettavat tulokset, 
täytäntöönpanomenetelmä sekä 
rahoitussuunnitelman kokonaissumma. 
Niihin on sisällytettävä myös kuvaus 
rahoitettavista toimista, maininta kullekin 
toimelle osoitetun rahoituksen määrästä 
sekä toimenpiteiden täytäntöönpanon 
alustava aikataulu. Avustusten osalta 
toimintaohjelmissa on mainittava 
painopisteet, keskeiset arviointiperusteet ja 
yhteisrahoituksen enimmäismäärä.

Komissio hyväksyy ohjelman 
täytäntöönpanemiseksi tarvittavat vuotuiset 
työohjelmat täytäntöönpanosäädöksillä 
18 artiklan 1 a kohdassa tarkoitetun 
neuvoa-antavaa menettelyä ja tässä 
asetuksessa vahvistettuja periaatteita
noudattaen. Vuotuisissa työohjelmissa on 
vahvistettava tavoitteet, odotettavat 
tulokset, täytäntöönpanomenetelmä sekä 
rahoitussuunnitelman kokonaissumma. 
Niihin on sisällytettävä myös kuvaus 
rahoitettavista toimista, maininta kullekin 
toimelle osoitetun rahoituksen määrästä 
sekä toimenpiteiden täytäntöönpanon 
alustava aikataulu. Avustusten osalta 
toimintaohjelmissa on mainittava 
painopisteet, keskeiset arviointiperusteet ja 
yhteisrahoituksen enimmäismäärä.

Or. en

Perustelu

Tällä tarkistuksella on tarkoitus varmistaa, että "tarkistuksessa 5" ehdotetut johdanto-osan 
23 kappaletta koskevat muutokset sisällytetään asetuksen varsinaiseen tekstiin.
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Tarkistus 653
Emma McClarkin

Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Komissio hyväksyy ohjelman 
täytäntöönpanoa varten vuotuiset 
toimintaohjelmat 
täytäntöönpanosäädöksillä 18 artiklan 
2 kohdassa tarkoitettua neuvoa-antavaa 
menettelyä noudattaen. Vuotuisissa 
työohjelmissa on vahvistettava tavoitteet, 
odotettavat tulokset, 
täytäntöönpanomenetelmä sekä 
rahoitussuunnitelman kokonaissumma. 
Niihin on sisällytettävä myös kuvaus 
rahoitettavista toimista, maininta kullekin 
toimelle osoitetun rahoituksen määrästä 
sekä toimenpiteiden täytäntöönpanon 
alustava aikataulu. Avustusten osalta 
toimintaohjelmissa on mainittava 
painopisteet, keskeiset arviointiperusteet ja 
yhteisrahoituksen enimmäismäärä.

Komissio hyväksyy ohjelman 
täytäntöönpanoa varten vuotuiset 
toimintaohjelmat 
täytäntöönpanosäädöksillä 18 artiklan 
2 kohdassa tarkoitettua 
tarkastelumenettelyä noudattaen. 
Vuotuisissa työohjelmissa on vahvistettava 
tavoitteet, odotettavat tulokset, 
täytäntöönpanomenetelmä sekä 
rahoitussuunnitelman kokonaissumma. 
Niihin on sisällytettävä myös kuvaus 
rahoitettavista toimista, maininta kullekin 
toimelle osoitetun rahoituksen määrästä 
sekä toimenpiteiden täytäntöönpanon 
alustava aikataulu. Avustusten osalta 
toimintaohjelmissa on mainittava 
painopisteet, keskeiset arviointiperusteet ja 
yhteisrahoituksen enimmäismäärä.

Or. en

Perustelu

Tarkastusmenettelyä on sovellettava vuotuisiin työohjelmiin. Neuvoa-antavaa menettelyä on 
sovellettava kaikkiin muihin ohjelman täytäntöönpanoon vaadittaviin toimiin.

Tarkistus 654
Emma McClarkin

Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Komissio hyväksyy ohjelman 
täytäntöönpanemiseksi tarvittavat yleiset 
suuntaviivat 18 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitettua neuvoa-antavaa menettelyä 
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noudattaen.

Or. en

Perustelu

Tarkastusmenettelyä on sovellettava vuotuisiin työohjelmiin. Neuvoa-antavaa menettelyä on 
sovellettava kaikkiin muihin ohjelman täytäntöönpanoon vaadittaviin toimiin.

Tarkistus 655
Silvia Costa, Jean-Marie Cavada

Ehdotus asetukseksi
17 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

17 a artikla
Vuotuiset työohjelmat

1. Siirretään komissiolle valta antaa 
17 b artiklan mukaisesti delegoituja 
säädöksiä vuotuisten työohjelmien 
vahvistamiseksi.
2. Vuotuisissa työohjelmissa on erityisesti 
vahvistettava tavoitteet, odotettavat 
tulokset, täytäntöönpanomenetelmä sekä 
rahoitussuunnitelman kokonaissumma.
3. Niihin on sisällytettävä myös kuvaus 
rahoitettavista toimista, maininta kullekin 
osa-alueelle osoitetun rahoituksen 
määrästä sekä täytäntöönpanon alustava 
aikataulu. Avustusten osalta mainitaan 
painopisteet, olennaiset arviointiperusteet 
ja yhteisrahoituksen enimmäismäärä.
4. Takuuvälineen osalta vuotuiseen 
työohjelmaan sisällytetään rahoituksen 
välittäjien kelpoisuus- ja valintaperusteet, 
osallistuville rahoituksen välittäjille 
toimitettujen hankkeiden sisältä koskevat 
hylkäysperusteet, EIR:lle suunnatut 
määrärahat sekä valmiuksien 
parantamisen alan toimijoihin 
sovellettavat kelpoisuus-, valinta ja 
hyväksymisperusteet. 
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Or. en

Tarkistus 656
Helga Trüpel, Malika Benarab-Attou

Ehdotus asetukseksi
17 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

17 a artikla
Vuotuiset työohjelmat

1. Siirretään komissiolle valta antaa 
17 b artiklan mukaisesti delegoituja 
säädöksiä vuotuisten työohjelmien 
vahvistamiseksi.
2. Vuotuisissa työohjelmissa on erityisesti 
vahvistettava tavoitteet, odotettavat 
tulokset, täytäntöönpanomenetelmä sekä 
rahoitussuunnitelman kokonaissumma.
3. Niihin on sisällytettävä myös kuvaus 
rahoitettavista toimista, maininta kullekin 
osa-alueelle osoitetun rahoituksen 
määrästä sekä täytäntöönpanon alustava 
aikataulu. Avustusten osalta mainitaan 
painopisteet, olennaiset arviointiperusteet 
ja yhteisrahoituksen enimmäismäärä.
4. Takuuvälineen osalta vuotuiseen 
työohjelmaan sisällytetään rahoituksen 
välittäjien kelpoisuus- ja valintaperusteet, 
osallistuville rahoituksen välittäjille 
toimitettujen hankkeiden sisältä koskevat 
hylkäysperusteet, EIR:lle suunnatut 
määrärahat sekä valmiuksien 
parantamisen alan toimijoihin 
sovellettavat kelpoisuus-, valinta ja 
hyväksymisperusteet. 

Or. en

Tarkistus 657
Emma McClarkin
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Ehdotus asetukseksi
18 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Kun viitataan tähän kohtaan, 
sovelletaan asetuksen (EU) N:o 182/2011 
5 artiklaa.

Or. en

Perustelu

Tarkastusmenettelyä on sovellettava vuotuisiin työohjelmiin. Neuvoa-antavaa menettelyä on 
sovellettava kaikkiin muihin ohjelman täytäntöönpanoon vaadittaviin toimiin.

Tarkistus 658
Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Piotr Borys

Ehdotus asetukseksi
18 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Kun viitataan tähän kohtaan, 
sovelletaan asetuksen (EU) N:o 182/2011 
5 artiklaa.

Or. en

Tarkistus 659
Emma McClarkin

Ehdotus asetukseksi
19 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Rahoituspuitteet tämän ohjelman 
täytäntöönpanemiseksi 1 artiklan 
1 kohdassa tarkoitetuksi ajaksi ovat 
1 801 000 000 euroa.

1. Rahoituspuitteet tämän ohjelman 
täytäntöönpanemiseksi 1 artiklan 
1 kohdassa tarkoitetuksi ajaksi ovat 
1 150 700 000 euroa.



PE498.014v01-00 216/224 AM\916408FI.doc

FI

Or. en

Tarkistus 660
Lothar Bisky, Marie-Christine Vergiat

Ehdotus asetukseksi
19 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Rahoituspuitteet tämän ohjelman 
täytäntöönpanemiseksi 1 artiklan 1 
kohdassa tarkoitetuksi ajaksi ovat 
1 801 000 000 euroa.

1. Rahoituspuitteet tämän ohjelman 
täytäntöön panemiseksi 1 artiklan 1 
kohdassa tarkoitetuksi ajaksi ovat 
vähintään 1 801 000 000 euroa.]

Or. de

Tarkistus 661
Lothar Bisky, Marie-Christine Vergiat

Ehdotus asetukseksi
19 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Mikäli ohjelman täytäntöönpanon 
rahoituspuitteet jäävät alle tämän, 
mahdolliset leikkaukset on kohdistettava 
ensisijaisesti sektorienvälisiin 
toimenpiteisiin. 

Or. de

Tarkistus 662
Marietje Schaake

Ehdotus asetukseksi
19 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Talousarviosta myönnettävät 
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määrärahat jaetaan ohjelmalohkoille 
seuraavasti:
– 55 prosenttia medialohkolle
– 30 prosenttia kulttuurilohkolle
– 15 prosenttia monialaiselle lohkolle.

Or. en

Tarkistus 663
Silvia Costa

Ehdotus asetukseksi
19 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1a. Talousarviosta MEDIA-ohjelmalle ja 
Kulttuuri-ohjelmalle sekä 6 artiklassa 
tarkoitetulle monialaiselle lohkolle 
myönnettävät määrärahat jaetaan 
seuraavasti:
– vähintään 55 prosenttia MEDIA-
ohjelmalle;
– vähintään 30 prosenttia Kulttuuri-
ohjelmalle;
– enintään 15 prosenttia monialaiselle 
lohkolle siten, että vähintään 
neljä prosenttia siitä myönnetään 
8 artiklassa lueteltuihin rajat ylittäviin 
yhteistyötoimiin ja varmistetaan, että 
Luova Eurooppa -tiedotustoimistoille 
myönnettävien määrärahojen taso säilyy 
vähintään edellisten Media- ja Kulttuuri-
ohjelmien (2007–2013) tasolla; 

Or. en

Tarkistus 664
Lothar Bisky, Marie-Christine Vergiat
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Ehdotus asetukseksi
19 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Ohjelmaan osoitetulla määrärahoilla 
voidaan myös kattaa kuluja, jotka liittyvät 
ohjelman hallinnon ja sen tavoitteiden 
saavuttamisen edellyttämään valmistelu-, 
seuranta-, valvonta-, tarkastus- ja 
arviointitoimintaan, erityisesti 
tutkimuksiin, asiantuntijoiden kokouksiin, 
tiedotus- ja viestintätoimintaan, mukaan 
luettuna Euroopan unionin poliittisista 
prioriteeteista tiedottaminen sikäli kuin ne 
liittyvät tämän asetuksen yleisiin 
tavoitteisiin, tiedonkäsittelyyn ja -vaihtoon 
keskittyvään tietotekniikkaan liittyvät kulut 
sekä kaikki muut sellaisen teknisen ja 
hallinnollisen avun kulut, joita komissiolle 
aiheutuu ohjelman hallinnoinnin 
yhteydessä.

2. Ohjelman määrärahoista voidaan kattaa 
myös valmistelu-, seuranta-, valvonta-, 
tarkastus- ja arviointitoimista aiheutuvat 
menot, joita tarvitaan suoraan ohjelman 
hallinnoimiseksi ja sen tavoitteiden 
saavuttamisen arvioimiseksi: tällaisia 
toimia ovat erityisesti tutkimukset, 
asiantuntijoiden tapaamiset, tiedotus- ja 
viestintätoimet, mukaan lukien unionin 
poliittisia prioriteetteja koskeva viestintä, 
sikäli kuin ne liittyvät tämän asetuksen 
yleistavoitteisiin, tietojen käsittelyn ja 
vaihdon edellyttämistä 
tietoliikenneverkoista aiheutuvat menot 
samoin kuin kaikki muut komission 
ohjelman hallinnoinnissa mahdollisesti 
tarvitsemasta hallinnollisesta tai teknisestä 
avusta johtuvat menot. Varojen 
kohdentamisen on oltava selvästi 
määriteltyä ja näkyvää.

Or. de

Tarkistus 665
Hans-Peter Martin

Ehdotus asetukseksi
19 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Asianmukaisesti perustelluissa 
tapauksissa komissio voi pitää suoraan 
tuettavien toimien täytäntöönpanoon 
liittyviä kustannuksia tukikelpoisina, 
vaikka ne olisivat aiheutuneet 
tuensaajalle ennen rahoitushakemuksen 
jättämistä.

Poistetaan.

Or. de
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Tarkistus 666
Marco Scurria

Ehdotus asetukseksi
20 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Komissiolla ja sen edustajilla sekä 
tilintarkastustuomioistuimella on valtuudet 
toimittaa kaikkien unionilta varoja 
saaneiden avustuksensaajien, 
toimeksisaajien ja alihankkijoiden osalta 
asiakirjoihin perustuvia ja paikalla 
suoritettavia tarkastuksia. Euroopan 
petostentorjuntavirasto, jäljempänä 
'OLAF', voi asetuksessa (Euratom, EY) 
N:o 2185/96 säädettyjen menettelyjen 
mukaisesti avustussopimukseen tai -
päätökseen taikka unionin rahoitusta 
koskevaan sopimukseen liittyvän, 
Euroopan unionin taloudellisia etuja 
vahingoittavan petoksen, lahjonnan tai 
muun laittoman toiminnan osoittamiseksi 
tehdä niihin talouden toimijoihin 
kohdistuvia, paikalla suoritettavia 
todentamisia ja tarkastuksia, joille kyseinen 
rahoitus on myönnetty suoraan tai 
välillisesti.

2. Komissiolla ja sen edustajilla sekä 
tilintarkastustuomioistuimella on valtuudet 
toimittaa kaikkien unionilta varoja 
saaneiden avustuksensaajien, 
toimeksisaajien ja alihankkijoiden osalta 
asiakirjoihin perustuvia ja paikalla 
suoritettavia tarkastuksia. Euroopan 
petostentorjuntavirasto, jäljempänä 
'OLAF', voi asetuksessa (Euratom, EY) 
N:o 2185/96 säädettyjen menettelyjen 
mukaisesti avustussopimukseen tai -
päätökseen taikka unionin rahoitusta 
koskevaan sopimukseen liittyvän, 
Euroopan unionin taloudellisia etuja 
vahingoittavan petoksen, lahjonnan tai 
muun laittoman toiminnan osoittamiseksi 
tehdä niihin talouden toimijoihin 
kohdistuvia, paikalla suoritettavia 
todentamisia ja tarkastuksia, joille kyseinen 
rahoitus on myönnetty kyseessä olevan
ohjelman yhteydessä suoraan tai 
välillisesti.

Or. it

Tarkistus 667
Lothar Bisky, Marie-Christine Vergiat

Ehdotus asetukseksi
Liite I – 1 kohta – 1 kohta – a a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(a a) varmistaa, että rahoituksen välittäjät 
valitaan huolellisesti ja että heillä on 
mahdollisuuksien mukaan kokemusta 
kulttuurialasta ja luovista toimialoista;
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Or. de

Tarkistus 668
Heinz K. Becker

Ehdotus asetukseksi
Liite I – 1 kohta – 1 kohta – b a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(b a) huolehditaan siitä, että rahoituksen 
välittäjät voivat käyttää yksinkertaista ja 
helposti hallinnoitavaa välinettä;

Or. de

Tarkistus 669
Marie-Christine Vergiat, Lothar Bisky

Ehdotus asetukseksi
Liite I – 2 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

2. Välittäjien valinta 2. Välittäjien valinta

Rahoituksen välittäjät, joilla jo on 
merkittävää kokemusta luovien alojen 
pienten ja keskisuurten yritysten 
rahoittamisesta, sekä pienten maiden 
rahoituksen välittäjät asetetaan 
hakuprosessissa etusijalle, jotta
– mahdollistetaan se, että kaikki 
kulttuurialat ja luovat alat voivat hyötyä 
tästä rahoitusvälineestä;
Rahoituksen välittäjät valitaan sillä 
perusteella, missä määrin ne pystyvät 
muodostamaan erilaisia lainasalkkuja, ja 
ottaen huomioon eri kulttuurialojen ja 
luovien alojen pienten ja keskisuurten 
yritysten rahoitustarpeet Euroopan 
komission kyseisestä aiheesta tilaaman 
tutkimuksen tulosten mukaisesti.
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– painotetaan joidenkin eurooppalaisten 
toimijoiden kokemusta kulttuurialalta ja 
luovilta aloilta (suomalla niille 
ensisijainen pääsy joko rahoituksen
välittäjien tai asiantuntijoiden 
valintavaiheessa). Esimerkiksi IFCIC:n 
kokemusta on hyödynnettävä.

Or. fr

Tarkistus 670
Marie-Christine Vergiat, Lothar Bisky

Ehdotus asetukseksi
Liite I – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Välittäjät valitaan hyvien 
markkinakäytäntöjen mukaisesti, ottaen 
huomioon seuraavat näkökohdat:

Poistetaan.

– kulttuurialan ja luovien alojen 
toimijoille tarjottavan velkarahoituksen 
määrä ja/tai
– kulttuurialan ja luovien alojen 
toimijoiden mahdollisuudet saada 
rahoitusta ja/tai
– kyseisen välittäjän riskinotto 
kulttuurialan ja luovien alojen 
toimijoiden rahoittamisessa.

Or. fr

Tarkistus 671
Lothar Bisky, Marie-Christine Vergiat

Ehdotus asetukseksi
Liite I – 2 kohta – 1 kohta – 1 a luetelmakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

– kulttuurialan ja luovien toimialojen 
toimijoille tarjottavan velkarahoituksen 
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määrä voittoa tavoittelemattomalla 
sektorilla.

Or. de

Tarkistus 672
Silvia Costa

Ehdotus asetukseksi
Liite I – 3 kohta – 2 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Takaukseen voidaan vedota 90 päivän 
kuluttua siitä, kun maksuja ei ole pystytty 
hoitamaan, tai kun rahoituksen välittäjä 
katsoo, että pk-yritys on laiminlyönyt 
lainan maksamisen. Maksupyynnöt 
voidaan tehdä neljännesvuosittain EIR:lle 
neljännesvuosittain tehtävän 
tiedottamisen yhteydessä. EIR maksaa
takaukset 60 päivän kuluessa 
maksupyynnön vastaanottamisesta.

Or. en

Tarkistus 673
Marie-Christine Vergiat, Lothar Bisky

Ehdotus asetukseksi
Liite I – 4 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Kulttuurialan ja luovien toimialojen 
tukivälineeseen liittyvä valmiuksien 
parantaminen tarkoittaa ensi sijassa 
asiantuntijapalvelujen tarjoamista niille 
rahoituksen välittäjille, jotka 
allekirjoittavat kulttuurialan ja luovien 
alojen tukivälineen mukaisen 
tukisopimuksen. Tavoitteena on tarjota 
kullekin rahoituksen välittäjälle 
lisäasiantuntemusta ja valmiuksia arvioida 
niitä riskejä, joita liittyy kulttuurialan ja 
luovien toimialojen rahoittamiseen. Lisäksi 

Kulttuurialan ja luovien toimialojen 
tukivälineeseen liittyvä valmiuksien 
parantaminen tarkoittaa ensi sijassa 
asiantuntijapalvelujen tarjoamista niille 
rahoituksen välittäjille, jotka 
allekirjoittavat kulttuurialan ja luovien 
alojen tukivälineen mukaisen 
tukisopimuksen. Tavoitteena on tarjota 
kullekin rahoituksen välittäjälle 
lisäasiantuntemusta ja valmiuksia arvioida 
niitä riskejä, joita liittyy kulttuurialan ja 
luovien toimialojen rahoittamiseen. Lisäksi 
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kulttuurialan ja luovien alojen toimijat 
voivat hyötyä kyseisten valmiuksien 
paranemisesta hankkimalla tarvittavia 
taitoja liiketoimintasuunnitelmien 
työstämiseksi täsmällisten tietojen 
antamiseksi hankkeistaan, jolloin 
rahoituksen välittäjän on helpompi arvioida 
kulttuurialan ja luovien alojen hankkeita 
tehokkaalla tavalla.

kulttuurialan ja luovien alojen toimijat 
voivat hyötyä kyseisten valmiuksien 
paranemisesta hankkimalla tarvittavia 
taitoja liiketoimintasuunnitelmien 
työstämiseksi täsmällisten tietojen 
antamiseksi hankkeistaan, jolloin 
rahoituksen välittäjän on helpompi arvioida 
kulttuurialan ja luovien alojen hankkeita 
tehokkaalla tavalla. Eurooppalaiset 
rahoituksen välittäjät, joilla on erityistä 
kokemusta kulttuurialan ja luovien alojen 
rahoittamisesta, asetetaan valinnassa 
etusijalle.

Or. fr

Tarkistus 674
Silvia Costa, Jean-Marie Cavada

Ehdotus asetukseksi
Liite I – 4 kohta – 1 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Valmiuksien parantamiseen 
myönnettävien määrärahojen osuus 
rajataan [10 prosenttiin]1

takuuvälineeseen varatusta 
talousarviosta.
EIR valitsee valmiuksien parantamisen 
alan toimijat takuuvälineen puolesta ja 
komission valvonnassa julkisen ja 
avoimen hankintamenettelyn kautta 
muun muassa sellaisten kriteereiden 
perusteella, jotka liittyvät kokemukseen 
kulttuurialan ja luovien toimialojen 
rahoittamisesta, sekä asiantuntemuksen, 
maantieteellisen kattavuuden, 
jakelukapasiteetin ja markkinoita 
koskevan tietämyksen perusteella.
________________
1 Riippuen Luova Eurooppa -ohjelman 
lopullisesta talousarviosta, kuten on 
sovittu Monivuotista 
rahoituskehyksen 2014–2020 yhteydessä.
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Or. en

Tarkistus 675
Silvia Costa, Jean-Marie Cavada

Ehdotus asetukseksi
Liite I – 6 kohta – 2 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Takuuvälineen kattamat lainatyypit 
koskevat erityisesti seuraavia tarkoituksia:
– investoinnit aineelliseen tai 
aineettomaan omaisuuteen
– omistajanvaihdokset
– käyttöpääoma (kuten väliaikainen 
rahoitus, puuttuvan pääoman rahoitus, 
verokannustimet, rahavirrat ja 
luottojärjestelyt). 

Or. en

Tarkistus 676
Petra Kammerevert

Ehdotus asetukseksi
Liite I – 6 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

6 a. Käyttöpääomaan voi sisältyä 
lyhytaikaisia pankkirahoitusluottoja, 
joiden avulla tuottajien varat voidaan 
turvata.

Or. en


