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Tarkistukset säädösesitykseen

Parlamentin tarkistuksissa ehdotetut säädösesityksen muutokset merkitään 
lihavoidulla kursiivilla. Pelkkää kursivointia käytetään kiinnittämään asiasta 
vastaavien yksiköiden huomio sellaisiin säädösesityksen osiin, jotka 
ehdotetaan korjattavaksi lopullisessa tekstissä (esimerkiksi selvästi 
virheelliset tai kyseisestä kieliversiosta pois jääneet kohdat).
Korjausehdotusten hyväksymisestä päättävät asiasta vastaavat yksiköt.

Säädösesityksellä muutettavaan olemassa olevaan säädökseen tehtävän 
tarkistuksen tunnistetiedoissa mainitaan kolmannella rivillä muutettavan 
säädöksen tyyppi ja numero ja neljännellä rivillä tarkistettavan tekstinkohdan 
paikannus. Kun parlamentin tarkistukseen sisältyy olemassa olevan 
säännöksen tai määräyksen tekstiä, johon säädösesityksessä ei ole ehdotettu 
muutoksia, kyseinen teksti lihavoidaan. Merkintä [...] tarkoittaa, että 
kyseisestä kohdasta on poistettu tekstiä.
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LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN 
LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Luova Eurooppa -
ohjelman perustamisesta
(COM(2011)0785 – C7-0435/2011 – 2011/0370(COD))

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle 
(COM(2011)0785),

– ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 2 kohdan 
sekä 166 artiklan 4 kohdan, 167 artiklan 5 kohdan ja 173 artiklan 3 kohdan, joiden 
mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille (C7-0435/2011),

– ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 3 kohdan,

– ottaa huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean 28. maaliskuuta 2012 antaman 
lausunnon1,

– ottaa huomioon alueiden komitean 18. heinäkuuta 2012 antaman lausunnon2,

– ottaa huomioon työjärjestyksen 55 artiklan,

– ottaa huomioon kulttuuri- ja koulutusvaliokunnan mietinnön sekä budjettivaliokunnan, 
työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnan, teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnan 
ja naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunnan lausunnot (A7-0000/2012),

1. vahvistaa jäljempänä esitetyn ensimmäisen käsittelyn kannan;

2. pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se 
aikoo tehdä ehdotukseensa huomattavia muutoksia tai korvata sen toisella ehdotuksella;

3. kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä 
kansallisille parlamenteille.

Tarkistus 1

Ehdotus asetukseksi
Otsikko

Komission teksti Tarkistus

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN 

                                               
1 EUVL C 181, 21.6.2012, s. 35.
2 Ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä.
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JA NEUVOSTON ASETUKSEKSI Luova 
Eurooppa -ohjelman perustamisesta

JA NEUVOSTON ASETUKSEKSI Luova 
Eurooppa -puiteohjelman perustamisesta

Or. en

Tarkistus 2
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 ja turvata 
Euroopan aineellinen ja aineeton 
kulttuuriperintö ja kasvattaa sitä. Unionin 
olisi myös vaalittava kulttuuria osana 
vapauden, osallisuuden, sosiaalisen 
yhteenkuuluvuuden, kulttuurien välisen 
vuoropuhelun ja vähemmistöistä 
huolehtimisen ilmentymistä.

Or. en

Tarkistus 3
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 1 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(1 a) Perussopimuksessa edellytetään, että 
unioni ja jäsenvaltiot huolehtivat siitä, 
että unionin teollisuuden kilpailukyvyn 
kannalta tarpeelliset edellytykset 
turvataan. Tämän vuoksi unioni tukee ja 
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täydentää tarvittaessa jäsenvaltioiden 
toimia kulttuurialansa ja luovien 
toimialojensa ja erityisesti 
audiovisuaalialansa kilpailukyvyn 
vahvistamiseksi sekä toimia digitoinnin 
kaltaisiin meneillään oleviin muutoksiin 
sopeutumisen helpottamiseksi erityisesti 
ammatillisen koulutuksen avulla.

Or. en

Tarkistus 4
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 
10 päivänä huhtikuuta 2008 annetulla 
Euroopan parlamentin 
päätöslauselmalla1 ja 16 päivänä 
marraskuuta 2007 annetulla neuvoston 
päätöslauselmalla, asetetaan tavoitteet 
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.

__________________
1 EUVL C 247 E, 15.10.2009, s. 32.

Or. en

Tarkistus 5
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 3 a kappale (uusi)
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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 rajatylittävien alueiden 
kestävässä kehityksessä. Kulttuurin ja 
luovuuden edistäminen on näin ollen 
alueellisen yhteistyön olennainen osa, jota 
olisi vahvistettava.
__________________
1 Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2011)0240.

Or. en

Perustelu

On korostettava luovien alojen ja kulttuurin merkitystä kestävän kehityksen, alueellisen 
yhteenkuuluvuuden ja rajatylittävän yhteistyön turvaamisessa.

Tarkistus 6
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 

(5) Unioni on osapuolena kulttuuri-
ilmaisujen moninaisuuden suojelemista ja 
edistämistä koskevassa Unescon 
yleissopimuksessa, joka tuli voimaan 
18 päivänä maaliskuuta 2007. Siinä 
korostetaan, että kulttuuritoimilla, 
-tuotteilla ja -palveluilla on sekä 



PR\909697FI.doc 9/88 PE494.523v01-00

FI

yhteistuotanto- ja yhteisjakelusopimukset, 
ja solidaarisuutta kaikkien maiden 
kulttuuri-ilmaisujen tukemiseksi.

taloudellinen että kulttuurinen luonne, 
sillä ne välittävät identiteettejä, arvoja ja 
merkityksiä, ja niitä ei tästä syystä tulisi 
tarkastella ainoastaan taloudellisen arvon 
kannalta. Yleissopimuksen tavoitteena on 
vahvistaa kansainvälistä yhteistyötä, johon 
kuuluvat myös yhteistuotanto- ja 
yhteisjakelusopimukset, ja solidaarisuutta 
kaikkien maiden ja henkilöiden
kulttuuri-ilmaisujen tukemiseksi. Tältä 
osin yleissopimuksessa todetaan myös, 
että on syytä kiinnittää asiaankuuluvaa 
huomiota eri sosiaalisten ryhmien 
erityisiin oloihin ja tarpeisiin, 
vähemmistöihin kuuluvat henkilöt
mukaan luettuina.

Or. en

Tarkistus 7
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 
oikeuden kulttuuriperintöön on myös 
tunnustettu sisältyvän olennaisena osana. 
Kyseisessä puiteyleissopimuksessa 
korostetaan kulttuuriperinnön merkitystä 
rauhanomaisen ja demokraattisen 
yhteiskunnan rakentamisessa sekä 
kestävän kehityksen ja kulttuurisen 
monimuotoisuuden edistämisen 
prosesseissa.

Or. en
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Perustelu

Jotta ymmärretään, miten tärkeää on lisätä kulttuuriperinnön suojeleminen tämän ohjelman 
yleisten päämäärien joukkoon, on tarpeen viitata yhteen Euroopan neuvoston tuoreimmista 
tällä alalla julkistamista asiakirjoista, puiteyleissopimukseen kulttuuriperinnön arvosta 
yhteiskunnalle.

Tarkistus 8
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.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Tällä johdanto-osan kappaleella ei ole oikeudellista yhteyttä ehdotettuun asetukseen, joten se 
olisi poistettava.

Tarkistus 9
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, 

(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. 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, 
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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.

digitalisoitumisen ja globalisoitumisen 
vaikutukset, rahoituksen saannin vaikeudet 
ja vertailukelpoisten tietojen puute, jotka 
kaikki edellyttävät toimia unionin tasolla.

Or. en

Tarkistus 10
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 
houkuttelevaa laillista tarjontaa verkossa ja 
innovointia. Siksi on tarpeen edistää uusien 
levitysmenetelmien joustavuutta, jotta 
mahdollistetaan uusien 
liiketoimintamallien soveltaminen samalla 
kun lujitetaan luovien ja kulttuurialojen 
koko arvoketjua.

Or. en

Perustelu

Uusien levitys- ja liiketoimintamallien edistämiseksi on tärkeää ottaa huomioon luovien ja 
kulttuurialojen arvoketjun kaikkien osatekijöiden (kuten tuotanto, jakelu ja levitys) 
taloudellinen ulottuvuus.

Tarkistus 11
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 12 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(12 a) Meneillään oleva teknologisen 
lähentymisen prosessi muuttaa 
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kulttuurialan ja luovien toimialojen 
teosten tuotanto-, levitys- ja käyttötapoja. 
Siksi on pyrittävä löytämään uusi 
tasapaino luovien ja kulttuuriteosten 
parantuneen saatavuuden, teosten 
oikeuksien omistajien saaman 
kohtuullisen korvauksen ja uusien 
liiketoimintamallien luomisen välillä.

Or. en

Tarkistus 12
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 12 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(12 b) Eurooppalainen huippuosaaminen 
ja kilpailukyky kulttuurialalla ja luovilla 
toimialoilla perustuu taiteilijoiden, 
luovien alojen toimijoiden ja 
ammattilaisten työhön, jossa he ovat 
käyttäneet perinteisiä ja innovatiivisia 
lahjojaan sekä koulutukseen ja intuitioon 
perustuvia taitojaan. Näitä lahjoja ja
taitoja olisi vaalittava ja edistettävä ja 
kehitettävä tarjoamalla mahdollisuuksia 
koulutukseen, vaihtoihin ja liikkuvuuteen, 
ja erityisesti kun on kyse digitaalisesta ja 
yrittäjyyteen liittyvästä osaamisesta, 
mahdollisuuksien mukaan 
koulutusohjelmien ja elinikäisen 
oppimisen ohjelmien yhteydessä.

Or. en

Perustelu

Luovilla toimijoilla sekä taiteilijoilla on keskeinen asema kulttuurialalla ja luovilla 
toimialoilla. On varmistettava, että heidän osaamistaan ja pätevyyttään vahvistetaan 
säännöllisesti ja että he voivat saada asianmukaista koulutusta sekä hyödyntää 
mahdollisuuksia vaihtoihin ja liikkuvuuteen.
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Tarkistus 13
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 12 c kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(12 c) Yleisöpohjan laajentaminen 
erityisesti nuorison osalta edellyttää 
jäsenvaltioiden ja unionin nimenomaista 
sitoutumista taiteellisen, kulttuurisen ja 
luovien alojen koulutuksen sekä elokuva-
ja medialukutaidon parantamisen 
tukemiseen koulujen opetusohjelmien ja 
yksittäisten ohjelmien avulla.

Or. en

Perustelu

On investoitava koulutukseen taiteiden, kulttuurin ja luovan toiminnan aloilla, jotta nuorison 
kykyä arvostaa taidetta voidaan kehittää.

Tarkistus 14
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 12 d kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(12 d) Luovien naisten ja naistaiteilijoiden 
aliedustukseen kulttuurialalla ja luovilla 
toimialoilla sekä heidän teostensa 
heikkoon leviämiseen unionissa ja 
unionin ulkopuolella puuttuminen 
edellyttää erityisen tuen tarjoamista, sillä 
naisten ongelmien taustalla ovat erityiset 
esteet, joita he kohtaavat 
ammattiurallaan, sekä se, että 
kulttuurilaitosten hallintoelinten 
johtavissa asemissa on naisia hyvin 
vähän.

Or. en

Perustelu

Eräiden tutkimusten mukaan naisten kulttuurialan ja luovien toimialojen teosten leviäminen 
jäsenvaltioissa ja maailmanlaajuisesti on epätodennäköisempää kuin miesten tapauksessa, 
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sillä naiset ovat aliedustettuja kulttuurialan ja luovien alojen instituutioissa. Puiteohjelmalla 
olisi puututtava tähän ongelmaan.

Tarkistus 15
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", alan 
toimijoiden investointihalukkuus on 
vähäistä ja rahoituslaitosten 
investointivalmiudet ovat riittämättömät.

Or. en

Tarkistus 16
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 

(15) Unionin nykyisen 
Kulttuuri-ohjelman, MEDIA-ohjelman ja 
MEDIA Mundus -ohjelman yhdistäminen 
yhdeksi kattavaksi puiteohjelmaksi ilman, 
että niiden keskinäinen riippumattomuus 
kuitenkaan vähenee, auttaisi 
tehokkaammin kulttuurialaa ja luovia 
toimialoja hyödyntämään erityisesti 
soveltamalla kulttuurien välistä 
lähestymistapaa digitalisoitumisen ja 
globalisoitumisen tarjoamia 
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eri osa-alojen erityispiirteet, erilaiset 
kohderyhmät ja erityistarpeet soveltamalla 
räätälöityjä toimintamalleja eri 
ohjelmalohkoissa.

mahdollisuuksia ja välttämään ongelmia,
jotka johtavat markkinoiden 
pirstaloitumiseen. On kuitenkin 
olennaisen tärkeää varmistaa, että 
puiteohjelmassa otetaan huomioon 
kulttuurialan ja luovien toimialojen ja 
etenkin audiovisuaalialan erityispiirteet 
sekä niiden erityistarpeet soveltamalla 
räätälöityjä toimintamalleja kahdessa 
erillisessä ohjelmassa. Tällä asetuksella 
perustetulla puiteohjelmalla olisi myös 
kehitettävä yhdenmukainen tukikehys eri 
kulttuurialoille ja luoville toimialoille, 
joka koostuu apurahajärjestelmästä ja 
sitä täydentävästä rahoitusvälineestä.

Or. en

Perustelu

Luova Eurooppa -puiteohjelmassa olisi säilytettävä Kulttuuri-ohjelman ja MEDIA-ohjelman 
itsenäisyys varmistaen samalla niiden monialaisten toimien tehokkuus, joilla pyritään 
ratkaisemaan kaikkien kulttuurialojen ja luovien toimialojen kohtaamat yhteiset haasteet.

Tarkistus 17
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
-hankkeiden toimille olisi myös 
myönnettävä rahoitusta, sillä ne
vahvistavat osaltaan tunnetta kuulumisesta 
yhteiseen kulttuurialueeseen ja lisäävät 
kulttuuriperinnön arvoa.

Or. en

Perustelu

Tämän johdanto-osan kappaleen tekstiä olisi muutettava, jotta siinä tehdään aiempaa 
täsmällisemmin selväksi, että ehdotuksessa käsitellään Euroopan kulttuurikaupunki- ja 
Euroopan kulttuuriperintötunnus -hankkeiden rahoitusta vain vuosien 2014-2020 osalta.
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Tarkistus 18
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 18 kappale

Komission teksti Tarkistus

(18) Ohjelman olisi oltava avoin myös 
muita EU:n ulkopuolisia maita koskeville 
kahden- tai monenvälisille yhteistoimille 
lisämäärärahojen pohjalta.

(18) Puiteohjelman olisi oltava avoin 
myös muita EU:n ulkopuolisia maita 
koskeville kahden- tai monenvälisille 
yhteistoimille asianomaisten osapuolten 
kanssa sovittavien lisämäärärahojen ja 
erityisjärjestelyjen pohjalta.

Or. en

Tarkistus 19
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 tällä 
puiteohjelmalla toteutettavien toimien 
Euroopan tason lisäarvo, niiden
täydentävyys jäsenvaltioiden toimien ja 
unionin muiden toimien kanssa sekä se, 
että toimet ovat yhdenmukaisia Euroopan 
unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen
167 artiklan 4 kohdan kanssa etenkin 
koulutuksen, tutkimuksen ja innovoinnin, 
teollisuus- ja koheesiopolitiikan, matkailun 
sekä ulkosuhteiden alalla sekä Euroopan 
digitaalistrategian osalta.

Or. en

Tarkistus 20
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 20 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(20 a) Puiteohjelman tulokset olisi 
levitettävä mahdollisimman laajalti. 
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Niiden parhaiden käytäntöjen, joilla on 
voimakas eurooppalainen ulottuvuus ja 
jotka ovat erityisen olennaisia 
puiteohjelman tavoitteiden kannalta, 
yksilöintiä ja vaihtamista olisi edistettävä 
hyödyntäen tässä yhteydessä Euroopan 
kulttuurilähettiläät -hankkeen kaltaisista 
aiemmista aloitteista saatuja kokemuksia.

Or. en

Tarkistus 21
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.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Ottaen huomioon ehdotetun tekstin sekä Kulttuuri- ja MEDIA-ohjelman yhdistämisestä 
mahdollisesti aiheutuvat ongelmat on tärkeää varmistaa kummankin lainsäätäjän oikeudet 
tämän uuden puiteohjelman täytäntöönpanon osalta ottamalla käyttöön delegoituja säädöksiä 
SEUT-sopimuksen 290 artiklan mukaisesti.

Tarkistus 22
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 25 kappale

Komission teksti Tarkistus

(25) Kuten elinikäisen oppimisen, 
kulttuurin, nuorisotoiminnan ja 
kansalaisuuden alan eurooppalaisten 
ohjelmien oikeusperustojen 
muuttamisesta tehtyjen Euroopan 
parlamentin ja neuvoston päätösten 

Poistetaan.
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vaikutuksesta 30 päivänä heinäkuuta 
2010 annetussa komission kertomuksessa 
todettiin, hallinnointiprosesseihin 
kuluneen ajan huomattava lyheneminen 
on lisännyt ohjelmien tehokkuutta. 
Tämän tyyppistä yksinkertaistamista olisi 
jatkettava.

Or. en

Perustelu

Nämä sopimukset eivät ole enää relevantteja, sillä sekä ohjelmia että menettelyjä on 
sittemmin muutettu. Ehdotettu teksti huomioon ottaen on keskeisen tärkeää, että lainsäätäjät 
varmistavat valvontaoikeutensa säilymisen.

Tarkistus 23
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 26 kappale

Komission teksti Tarkistus

(26) Jotta varmistettaisiin ohjelman 
täytäntöönpano yhdenmukaisin ehdoin,
täytäntöönpanovaltaa olisi siirrettävä 
komissiolle ja sitä olisi käytettävä yleisistä 
säännöistä ja periaatteista, joiden 
mukaisesti jäsenvaltiot valvovat komission 
täytäntöönpanovallan käyttöä, 16 päivänä 
helmikuuta 2011 annetun Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 
N:o 182/2011 mukaisesti.

Poistetaan.

Or. en

(Katso johdanto-osan 26 a kappaleeseen tehty tarkistus)

Perustelu

Ottaen huomioon, että esittelijä ehdottaa komissiolle siirretyn, tämän asetusehdotuksen muita 
kuin keskeisiä osia, myös vuotuisia ohjelmia, koskevan säädösvallan poistamista, tämä 
johdanto-osan kappale, joka koskee SEUT-sopimuksen 291 artiklassa tarkoitettuja 
täytäntöönpanosäädöksiä, ei ole enää ajankohtainen ja se olisi siksi poistettava.
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Tarkistus 24
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 26 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(26 a) Jotta joitakin tämän asetuksen 
muita kuin keskeisiä osia voitaisiin 
muuttaa ja täydentää, komissiolle olisi 
siirrettävä valta hyväksyä Euroopan 
unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 
290 artiklan mukaisesti säädösvallan 
siirron nojalla annettavia delegoituja 
säädöksiä, jotka koskevat vuotuisten 
työohjelmien hyväksymistä ja 
puiteohjelman arvioimista koskevien 
määrällisten ja laadullisten 
indikaattoreiden mukauttamista. On 
erityisen tärkeää, että komissio asiaa 
valmistellessaan toteuttaa asianmukaiset 
kuulemiset, myös asiantuntijatasolla. 
Komission olisi delegoituja säädöksiä 
valmistellessaan ja laatiessaan 
varmistettava, että asianomaiset asiakirjat 
toimitetaan Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle yhtäaikaisesti, hyvissä ajoin ja 
asianmukaisesti.

Or. en

Tarkistus 25
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 puiteohjelman
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, myös laatua koskeviin 



PE494.523v01-00 20/88 PR\909697FI.doc

FI

indikaattoreihin.

Or. en

Tarkistus 26
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 pysty yksinään riittävässä määrin 
saavuttamaan näitä tavoitteita, joita ovat 
Euroopan kulttuurisen ja kielellisen 
monimuotoisuuden vaaliminen ja 
edistäminen, Euroopan kulttuuriperinnön 
turvaaminen ja kasvattaminen ja 
kulttuurialan ja luovien toimialojen 
kilpailukyvyn vahvistaminen 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
asetuksessa ei ylitetä sitä, mikä on näiden
tavoitteiden saavuttamiseksi tarpeen,

Or. en

Tarkistus 27
Ehdotus asetukseksi
1 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Kohde Puiteohjelman perustaminen ja kesto



PR\909697FI.doc 21/88 PE494.523v01-00

FI

Or. en

Tarkistus 28
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 Luova 
Eurooppa -puiteohjelma, jäljempänä
"puiteohjelma", jolla tuetaan kulttuurialaa 
ja luovia toimialoja Euroopassa.

Or. en

Tarkistus 29
Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Puiteohjelma on toteutettava 1  päivänä 
tammikuuta 2014 alkavana ja 31 päivänä 
joulukuuta 2020 päättyvänä kautena.

Or. en

Tarkistus 30
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 

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 
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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.

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, kirjastot ja 
museot, taidekäsityö, kulttuuriperintö, 
muoti, muotoilu, festivaalit, musiikki, 
esittävät taiteet, julkaisutoiminta, radio ja 
kuvataiteet;
– audiovisuaaliala (esimerkiksi elokuva, 
televisio, videopelit ja multimedia).

Or. en

Tarkistus 31
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 luovien toimialojen
toimijalla" tarkoitetaan ammattilaista,
(voittoa tavoittelevaa tai voittoa 
tavoittelematonta) organisaatiota, laitosta
tai yritystä, myös pk-yritystä, joka toimii 
kulttuurialalla ja luovilla toimialoilla.

Or. en

Tarkistus 32
Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 3 a kohta (uusi)
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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

Perustelu

Komission alkuperäisessä tekstissä viitataan "pieniin ja keskisuuriin yrityksiin", mutta 
käsitettä ei määritelty. Väärinkäsitysten välttämiseksi käsite on tehtävä selväksi.

Tarkistus 33
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 luontaisen ja taloudellisen 
merkityksen huomioon ottaen 
puiteohjelmasta tuetaan sellaisia toimia, 
joista voidaan saada eurooppalaista 
lisäarvoa.

Or. en

Tarkistus 34
Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 2 kohta – johdanto-osa

Komission teksti Tarkistus

2. Eurooppalaisen lisäarvon 
varmistamiseksi on otettava huomioon 
etenkin seuraavat seikat:

2. Eurooppalaisen lisäarvon 
varmistamiseksi on otettava huomioon 
ainakin yksi seuraavista kriteereistä:
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Or. en

Tarkistus 35
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 rajatylittävä luonne ja niiden
vaikutus erityisesti kulttuurialalla ja 
luovilla toimialoilla, mikä täydentää 
kansallisia, kansainvälisiä ja muita unionin 
ohjelmia ja politiikka-aloja;

Or. en

Tarkistus 36
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 luovien toimialojen 
toimijoiden välinen maiden ja alueiden
rajat ylittävä yhteistyö, joka auttaa 
vastaamaan alaan kohdistuviin globaaleihin 
haasteisiin entistä kattavammin, 
nopeammin ja tehokkaammin ja luo 
pitkäaikaisvaikutuksia kyseisillä aloilla, 
sekä innovatiivinen ja osallistava kehitys 
muun muassa alue- ja paikallistasolla ja 
kulttuurien välinen vuoropuhelu ja 
yhteistyö kolmansien maiden kanssa;

Or. en

Perustelu

Mikäli tarkistus hyväksytään, tästä alakohdasta tulee aa kohta (uusi).

Tarkistus 37
Ehdotus asetukseksi
4 artikla – otsikko
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Komission teksti Tarkistus

Ohjelman yleiset tavoitteet Puiteohjelman yleistavoitteet

Or. en

Tarkistus 38
Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – johdanto-osa

Komission teksti Tarkistus

Ohjelman yleiset tavoitteet ovat seuraavat: Puiteohjelman yleistavoitteet ovat 
seuraavat:

Or. en

Tarkistus 39
Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

(a) vaalia ja edistää Euroopan 
kulttuurista ja kielellistä 
monimuotoisuutta ja turvata Euroopan 
kulttuuriperintö ja kasvattaa sitä;

Or. en

Tarkistus 40
Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en
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Tarkistus 41
Ehdotus asetukseksi
5 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Ohjelman erityistavoitteet Puiteohjelman erityistavoitteet

Or. en

Tarkistus 42
Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 kohta – johdanto-osa

Komission teksti Tarkistus

Ohjelman erityiset tavoitteet ovat 
seuraavat:

Puiteohjelman erityisiä tavoitteita ovat:

Or. en

Tarkistus 43
Ehdotus asetukseksi
5 artikla – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

(a) vahvistaa Euroopan kulttuurialan ja 
luovien toimialojen kansainvälisiä 
toimintamahdollisuuksia sekä niiden kykyä 
vastata digitoinnin kaltaisiin uusiin 
haasteisiin;

Or. en

Tarkistus 44
Ehdotus asetukseksi
5 artikla – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

kulttuuri- ja luovan alan teosten 
liikkuvuutta 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. en

Tarkistus 45
Ehdotus asetukseksi
5 artikla – b a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(b a) tukea taiteellista ja luovaa ilmaisua;

Or. en

Tarkistus 46
Ehdotus asetukseksi
5 artikla – b b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(b b) parantaa kansalaisten ja erityisesti 
vähemmistöryhmien ja heikommassa 
asemassa olevien ryhmien jäsenten 
mahdollisuuksia tutustua kulttuuriin;

Or. en

Tarkistus 47
Ehdotus asetukseksi
5 artikla – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

(c) vahvistaa kulttuurialan ja luovien 
toimialojen ja kulttuurialan ja luovien 
toimialojen toimijoiden, erityisesti 
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rahoituspohjaa; pk-yritysten, rahoituspohjaa;

Or. en

Tarkistus 48
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 kulttuurialan ja luovien 
toimialojen kansainvälistä yhteistyötä 
politiikan kehittämiseksi, innovoinnin 
tehostamiseksi, uuden ja entistä laajemman 
yleisön saavuttamiseksi ja uusien 
liiketoimintamallien löytämiseksi.

Or. en

Tarkistus 49
Ehdotus asetukseksi
6 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Ohjelman rakenne Puiteohjelman rakenne

Or. en

Tarkistus 50
Ehdotus asetukseksi
6 artikla – johdanto-osa

Komission teksti Tarkistus

Ohjelma koostuu seuraavista 
ohjelmalohkoista:

Puiteohjelma koostuu

Or. en
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Tarkistus 51
Ehdotus asetukseksi
6 artikla – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 52
Ehdotus asetukseksi
6 artikla – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

(b) Kulttuuri-ohjelma, jonka piiriin 
kuuluvat kulttuuriala ja luovat toimialat. 
Audiovisuaalialan toimet kuuluvat 
ohjelman piiriin, mikäli ne tukevat 
III luvussa tarkoitettuja ohjelman yleisiä 
ja erityisiä tavoitteita.

Or. en

Perustelu

Nykyisessä lähentymisen ja digitoinnin leimaamassa tilanteessa audiovisuaalialan toimijoita 
ei pitäisi sulkea kulttuuriohjelman ulkopuolelle. Niiden osallistumista olisi kuitenkin 
rajoitettava, sillä se ei kuulu Kulttuuri-ohjelman pääasiallisiin tarkoitusperiin.

Tarkistus 53
Ehdotus asetukseksi
6 artikla – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

(c) medialohko, joka koskee 
audiovisuaalialaa.

(c) MEDIA-ohjelma, joka koskee 
audiovisuaalialaa.

Or. en
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Tarkistus 54
Ehdotus asetukseksi
6 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

6 a artikla
Ohjelmien logot

1. Komissio varmistaa puiteohjelman 
näkyvyyden käyttämällä logoja, joilla 
kukin 6 artiklan b ja c alakohdassa 
tarkoitettu ohjelma yksilöidään.
2. Kulttuuri-ohjelman tuensaajien on 
käytettävä liitteessä I a olevassa 
1 kohdassa vahvistettua 
Kulttuuri-ohjelman logoa. Komissio 
vahvistaa Kulttuuri-ohjelman logon 
käyttöä koskevat yksityiskohdat ja 
ilmoittaa ne tuensaajille.
3. MEDIA-ohjelman tuensaajien on 
käytettävä liitteessä I a olevassa 
2 kohdassa vahvistettua 
MEDIA-ohjelman logoa. Komissio 
vahvistaa MEDIA-ohjelman logon 
käyttöä koskevat yksityiskohdat ja 
ilmoittaa ne tuensaajille.
4. Komissiolla ja II luvussa tarkoitetuilla 
Luova Eurooppa -tiedotustoimistoilla on 
myös oikeus käyttää ohjelmien logoja. 
5. Komissio varmistaa Luova Eurooppa 
-puiteohjelman näkyvyyden luomalla sille 
visuaalisen ilmeen, johon sisältyy myös 
puiteohjelman tunnus.

Or. en

Tarkistus 55
Ehdotus asetukseksi
-7 artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

-7 artikla
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Monialaisen ohjelmalohkon päämäärät
Monialaisen ohjelmalohkon päämääränä 
on perustaa takuuväline, jolla 
parannetaan kulttuurialalla ja luovilla 
toimialoilla toimivien ja jäsenvaltioon 
asettautuneiden pk-yritysten ja 
organisaatioiden mahdollisuuksia saada 
rahoitusta, sekä tukea kansainvälistä 
poliittista yhteistyötä ja II luvussa 
tarkoitettujen Luova Eurooppa 
-tiedotustoimistojen verkoston 
perustamista.

Or. en

Tarkistus 56
Ehdotus asetukseksi
7 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Kulttuurialan ja luovien toimialojen 
tukiväline

Kulttuurialan ja luovien toimialojen 
takuuväline

Or. en

Tarkistus 57
Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 1 kohta – johdanto-osa

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
kulttuurialaa ja luovia toimialoja varten
takuuvälineen. Takuuväline on 
jäsenvaltioon asettautuneiden 
kulttuurialalla ja luovilla toimialoilla 
toimivien pk-yritysten ja organisaatioiden 
käytettävissä ja 

Or. en
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Tarkistus 58
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. en

Tarkistus 59
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 ja edistää rahoituksen 
välittäjien valmiuksia ja halukkuutta
arvioida kulttuurialan ja luovien alojen 
hankkeita esimerkiksi teknisen tuen ja 
verkottumistoimien avulla.

Or. en

Tarkistus 60
Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Komissio panee varainhoitoasetuksen 
130 artiklan 3 kohdan mukaisesti 
takuuvälineen täytäntöön hallinnoimalla 
sitä välillisesti siirtämällä tehtäviä 
varainhoitoasetuksen 55 artiklan 
1 kohdan iv alakohdassa tarkoitetulle 
Euroopan investointirahastolle (EIR).

Or. en

Tarkistus 61
Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 2 kohta



PR\909697FI.doc 33/88 PE494.523v01-00

FI

Komission teksti Tarkistus

2. Nämä tavoitteet pannaan täytäntöön 
liitteen I mukaisesti.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 62
Ehdotus asetukseksi
8 artikla – johdanto-osa

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:

1. Rajat ylittävän poliittisen yhteistyön 
edistämiseksi monialaisesta lohkosta 
tuetaan

Or. en

Tarkistus 63
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 hallinto- ja/tai
liiketoimintamalleja koskevien
ylikansallisten kokemusten ja tietämyksen
vaihtoa, monialaisia ja multimediaalisia 
hankkeita, vertaisoppimistoimia sekä 
kulttuurialan ja luovien alojen toimijoiden 
ja päättäjien välistä, kulttuurialan ja 
luovien toimialojen kehittämiseen liittyvää 
verkottumista erityisesti digitaalialalla;

Or. en
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Tarkistus 64
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 keruuta, tutkimusten
laatimista, työmarkkinoita ja tarvittavaa 
osaamista koskevia selvityksiä, 
politiikka-analyyseja sekä
tilastotutkimuksia, jotka perustuvat 
kullakin alalla sovellettuihin välineisiin ja 
kriteereihin;

Or. en

Tarkistus 65
Ehdotus asetukseksi
8 artikla – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

(c) Euroopan audiovisuaalialan 
seurantakeskuksen jäsenmaksu 
kulttuurialaa ja luovia toimialoja
koskevien tietojen keruun ja analysoinnin 
edistämiseksi;

(c) unionin maksamaa Euroopan 
audiovisuaalialan seurantakeskuksen
jäsenmaksua audiovisuaalialaa koskevien 
tietojen keruun ja analysoinnin 
edistämiseksi;

Or. en

Perustelu

Seurantakeskuksen toimivaltuudet eivät nykyisin ulotu audiovisuaalialan ulkopuolelle. Katso 
8 artiklan c a kohtaan tehty tarkistus.

Tarkistus 66
Ehdotus asetukseksi
8 artikla – c a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(c a) 30 päivään kesäkuuta 2015 
mennessä julkistettavan 
toteutettavuustutkimuksen laatimista, 
jossa tarkastellaan mahdollisuutta kerätä 
ja analysoida kulttuurialaa ja luovia 
toimialoja, audiovisuaaliala pois luettuna, 
koskevia tietoja ja jonka tulokset on 
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esitettävä Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle;

Or. en

Tarkistus 67
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 testaamista, 
digitaalisten tekniikoiden innovatiiviset 
käyttötavat mukaan luettuina;

Or. en

Tarkistus 68
Ehdotus asetukseksi
8 artikla – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

(e) kulttuuri-, media- ja digitaaliseen 
lukutaitoon ja elokuvakoulutukseen 
liittyvien konferenssien, koulutusten, 
seminaarien ja poliittisten 
vuoropuhelujen järjestämistä yhdessä 
muun muassa yliopistojen ja muiden 
kulttuurilaitosten kanssa;

Or. en

Perustelu

Kulttuurialan ja luovien toimialojen sekä yliopistojen välisiä suhteita ja niiden välistä 
vuoropuhelua on parannettava kulttuuri-, media- ja digitaalisen lukutaidon ja 
elokuvakoulutuksen osalta.
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Tarkistus 69
Ehdotus asetukseksi
8 artikla – e a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(e a) kulttuurialan ja luovien toimialojen 
ammattilaisten koulutusta, jolla 
parannetaan heidän osaamistaan 
kulttuuri-, media- ja digitaalialalla;

Or. en

Tarkistus 70
Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Puiteohjelmaan osallistuvien maiden 
on perustettava Luova Eurooppa 
-tiedotustoimistoja noudattaen omia 
sisäisiä vaatimuksiaan ja järjestelyjään ja 
varmistaen samalla jo olemassa olevan 
asiantuntemuksen ja kunkin alan 
erityispiirteiden huomioon ottaminen.

Or. en

Perustelu

Mikäli tarkistus hyväksytään, siitä tulee yhdessä tarkistusten 71-77 kanssa uusi artikla, eli 
8 a artikla (uusi), jonka otsikko on "Luova Eurooppa -tiedotustoimistojen verkosto". 
Ehdotettu kulttuurin yhteyspisteiden ja Media Desk -tiedotustoimistojen yhdistäminen 
nykyisissä ohjelmissa saattaa aiheuttaa epäselvyyttä ja tarpeettomia ongelmia 
jäsenvaltioissa, minkä vuoksi voidaan menettää kulttuurialan ja luovien toimialojen 
asiantuntemusta ja erityistietämystä. Jäsenvaltioiden olisi siksi voitava päättää vapaasti, 
yhdistävätkö ne kulttuurin yhteyspisteensä ja Media Desk -tiedotustoimistonsa. Asiantuntemus 
ja erityistietämys olisi säilytettävä kullakin alalla.

Tarkistus 71
Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 1 b kohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

1 b. Komissio, joka toimii yhdessä 
puiteohjelmaan osallistuvien maiden 
kanssa, tukee Luova Eurooppa 
-tiedotustoimistojen verkostoa.

Or. en

Perustelu

Mikäli tarkistus hyväksytään, se liitetään uuteen 8 a artiklaan, joka otsikko on "Luova 
Eurooppa -tiedotustoimistojen verkosto". Katso 8 artiklan 1 a kohtaan tehty tarkistus.

Tarkistus 72
Ehdotus asetukseksi
8 artikla – f alakohta – johdanto-osa

Komission teksti Tarkistus

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

1 c. Luova Eurooppa -tiedotustoimistot 
hoitavat seuraavia tehtäviä:

Or. en

Perustelu

Mikäli tarkistus hyväksytään, se liitetään uuteen 8 a artiklaan, joka otsikko on "Luova 
Eurooppa -tiedotustoimistojen verkosto". Katso 8 artiklan 1 a kohtaan tehty tarkistus.

Tarkistus 73
Ehdotus asetukseksi
8 artikla – f alakohta – 1 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– Luova Eurooppa -ohjelmasta 
tiedottaminen kansallisella tasolla;

(a) puiteohjelman edistäminen 
asianomaisilla aloilla ohjelmaan 
osallistuvissa maissa;

Or. en
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Perustelu

Mikäli tarkistus hyväksytään, se liitetään uuteen 8 a artiklaan, joka otsikko on "Luova 
Eurooppa -tiedotustoimistojen verkosto". Katso 8 artiklan 1 a kohtaan tehty tarkistus.

Tarkistus 74
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;

(b) kulttuurialan ja luovien toimialojen 
avustaminen puiteohjelmaan liittyvissä 
asioissa sekä perustietojen levittäminen 
muista asiaankuuluvista, unionin 
politiikan perusteella käytettävissä olevista 
tukimahdollisuuksista;

Or. en

Perustelu

Mikäli tarkistus hyväksytään, se liitetään uuteen 8 a artiklaan, joka otsikko on "Luova 
Eurooppa -tiedotustoimistojen verkosto". Katso 8 artiklan 1 a kohtaan tehty tarkistus.

Tarkistus 75
Ehdotus asetukseksi
8 artikla – f alakohta – 3 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

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

(c) ammattilaisten, instituutioiden, 
foorumien ja verkostojen rajatylittävän 
yhteistyön edistäminen kulttuurialalla ja 
luovilla toimialoilla;

Or. en

Perustelu

Mikäli tarkistus hyväksytään, se liitetään uuteen 8 a artiklaan, joka otsikko on "Luova 
Eurooppa -tiedotustoimistojen verkosto". Katso 8 artiklan 1 a kohtaan tehty tarkistus.

Tarkistus 76
Ehdotus asetukseksi
8 artikla – f alakohta – 4 luetelmakohta
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Komission teksti Tarkistus

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

(d) komission työn tukeminen
puiteohjelmaan osallistuvien maiden
kulttuurialaan ja luoviin toimialoihin 
liittyvissä kysymyksissä, esimerkiksi 
toimittamalla tietoa näistä aloista;

Or. en

Perustelu

Mikäli tarkistus hyväksytään, se liitetään uuteen 8 a artiklaan, joka otsikko on "Luova 
Eurooppa -tiedotustoimistojen verkosto". Katso 8 artiklan 1 a kohtaan tehty tarkistus.

Tarkistus 77
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.

(e) komission tukeminen sen 
varmistamisessa, että puiteohjelman
tuloksista ja vaikutuksista tiedotetaan ja 
niitä levitetään asianmukaisella tavalla.

Or. en

Perustelu

Mikäli tarkistus hyväksytään, se liitetään uuteen 8 a artiklaan, joka otsikko on "Luova 
Eurooppa -tiedotustoimistojen verkosto". Katso 8 artiklan 1 a kohtaan tehty tarkistus.

Tarkistus 78
Ehdotus asetukseksi
III LUKU – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Kulttuuriohjelmalohko Kulttuuri-ohjelma

Or. en
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Tarkistus 79
Ehdotus asetukseksi
9 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Kulttuuriohjelmalohkon painopisteet Kulttuuri-ohjelman painopisteet

Or. en

Tarkistus 80
Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 1 kohta – johdanto-osa

Komission teksti Tarkistus

1. Alan valmiuksien vahvistamiseen 
liittyvät painopisteet ovat seuraavat:

1. Kulttuuri-ohjelman painopisteet ovat 
seuraavat:

Or. en

Tarkistus 81
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
kulttuurialan ja luovien toimialojen
toimijoiden osaamista, pätevyyttä ja 
tietämystä, jolla tuetaan kulttuurialan ja 
luovien toimialojen vahvistamista, myös 
helpottamalla digitalisoitumiseen 
sopeutumista, testaamalla uusia keinoja 
entistä laajempien yleisöjen 
saavuttamiseksi, edistämällä aktiivista 
osallistumista ja luovia kumppanuuksia 
sekä kehittämällä ja testaamalla uusia 
liiketoimintamalleja;

Or. en
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Tarkistus 82
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 luovien toimialojen toimijoita tekemään 
kansainvälistä yhteistyötä sekä luomaan 
kansainvälistä uraa ja harjoittamaan 
kansainvälistä toimintaa unionissa ja
muualla;

Or. en

Tarkistus 83
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 eurooppalaisille kulttuurialan ja 
luovien toimialojen toimijoille, erityisesti 
organisaatioille ja kansainvälisille 
verkostoille, joko uusien ammatillisten 
mahdollisuuksien hyödyntämisen 
helpottamiseksi tai tuensaajien politiikan 
kehittämiseen ja kulttuuriasioiden 
neuvontaan unionin tasolla antaman 
panoksen kasvattamiseksi;

Or. en

Tarkistus 84
Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) tuetaan kansainvälisiä kiertueita, 
tapahtumia ja näyttelyitä;

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

Or. en
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Tarkistus 85
Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) tuetaan eurooppalaisen kirjallisuuden 
levitystä;

(b) tuetaan eurooppalaisen kirjallisuuden 
levitystä sen mahdollisimman laajan 
saatavuuden varmistamiseksi;

Or. en

Tarkistus 86
Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 2 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

(c) tuetaan laajempien yleisöjen 
saavuttamista keinona virittää kiinnostusta 
eurooppalaisia kulttuuriteoksia ja 
kulttuuriperintöä kohtaan ja parantaa 
mahdollisuuksia tutustua niihin.

Or. en

Tarkistus 87
Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 2 kohta – c a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(c a) tuetaan digitaalisia jakelukanavia 
kulttuurivaihdon vahvistamiseksi ja 
kulttuurialan ja luovien toimialojen 
teosten leviämisen tehostamiseksi.

Or. en
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Tarkistus 88
Ehdotus asetukseksi
10 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Kulttuuriohjelmalohkon tukitoimenpiteet Kulttuuri-ohjelman tukitoimenpiteet

Or. en

Tarkistus 89
Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 1 kohta – johdanto-osa

Komission teksti Tarkistus

Kulttuurilohkosta annetaan tukea 
seuraaville toimenpiteille:

1. Kulttuuri-ohjelmasta annetaan tukea 
seuraaviin kohteisiin 9 artiklassa 
esitettyjen ensisijaisten tavoitteiden 
täytäntöön panemiseksi:

Or. en

Tarkistus 90
Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

(a) rajatylittävät yhteistyötoimet ja 
-hankkeet, joiden puitteissa eri maiden 
kulttuurialan ja luovien toimialojen 
toimijat toteuttavat yhtä alaa koskevia tai 
monialaisia toimia;

Or. en

Tarkistus 91
Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 1 kohta – b alakohta
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Komission teksti Tarkistus

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

(b) kulttuurialan ja luovien toimialojen 
toimijoiden eurooppalaisten verkostojen
toimet, joihin osallistuu verkostoja eri 
maista;

Or. en

Tarkistus 92
Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 1 kohta – 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 eurooppalaisen kanavan 
uusien taitajien kehittymiselle ja edistävät 
taiteilijoiden ja kulttuurialan ja luovien 
toimialojen ammattilaisten liikkuvuutta ja 
koulutusta sekä heidän teostensa 
leviämistä;

Or. en

Tarkistus 93
Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 1 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

(d) kirjallisuuden kääntämisen tukeminen; (d) kirjallisuuden käännökset ja niiden 
edelleen edistäminen;

Or. en

Tarkistus 94
Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 1 kohta – d a alakohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

(d a) elävien esitysten ja näyttelyiden 
kaltaisten kulttuurialan ja luovien 
toimialojen teosten kääntäminen, 
tekstittäminen ja kuvailutulkkaaminen 
hyödyntämällä digitaalisia tekniikoita 
kyseisten teosten laajemman saatavuuden 
ja jakelun varmistamiseksi;

Or. en

Tarkistus 95
Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 1 kohta – 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 unionin kulttuuripalkintojen, 
Euroopan kulttuuriperintötunnuksen ja 
Euroopan kulttuuripääkaupunkitoiminnan 
kautta.

Or. en

Tarkistus 96
Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Edellä 1 kohdassa esitetyillä 
tukitoimilla tuetaan erityisesti voittoa 
tavoittelemattomia hankkeita.

Or. en
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Tarkistus 97
Ehdotus asetukseksi
IV LUKU – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Mediaohjelmalohko MEDIA-ohjelma

Or. en

Tarkistus 98
Ehdotus asetukseksi
11 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Mediaohjelmalohkon painopisteet MEDIA-ohjelman painopisteet

Or. en

Tarkistus 99
Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 1 kohta – johdanto-osa

Komission teksti Tarkistus

1. Alan valmiuksien vahvistamiseen 
liittyvät painopisteet ovat seuraavat:

1. MEDIA-ohjelman painopisteet ovat 
seuraavat:

Or. en

Tarkistus 100
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) helpotetaan audiovisuaalialan 
ammattilaisten taitojen ja osaamisen
hankkimista ja kehittämistä sekä
verkostojen luomista, erityisesti 
digitaaliteknologioiden käyttöä
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markkinoiden muutoksiin sopeutumiseksi, 
uusien lähestymistapojen kokeilemista 
uusien yleisöryhmien saavuttamiseksi ja 
uusien liiketoimintamallien testaamista;

Or. en

Tarkistus 101
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 
teoksia, joilla on mahdollisuuksia levitä 
unioniin ja muuallekin, ja edistetään 
eurooppalaista ja kansainvälistä 
yhteistuotantoa esimerkiksi 
televisioyhtiöiden kanssa;

Or. en

Tarkistus 102
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 välistä 
vaihdantaa parantamalla audiovisuaalialan 
toimijoiden mahdollisuuksia päästä 
markkinoille ja käyttää liiketoiminnan 
apuvälineitä hankkeidensa näkyvyyden 
lisäämiseksi unionissa ja kansainvälisillä 
markkinoilla.

Or. en

Tarkistus 103
Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 2 kohta – a alakohta
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Komission teksti Tarkistus

(a) tuetaan teatterilevitystä 
audiovisuaalisten hankkeiden
kansainvälisen markkinoinnin, brändin 
luomisen, levityksen ja näyttelyiden avulla;

(a) tuetaan teatterilevitystä 
audiovisuaalisten teosten kansainvälisen 
markkinoinnin, brändin luomisen, 
levityksen ja näyttelyiden avulla;

Or. en

Tarkistus 104
Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) tuetaan rajat ylittävää markkinointia ja 
levitystä verkkosivustojen kautta;

(b) edistetään audiovisuaalisten teosten 
rajat ylittävää markkinointia, brändin 
luomista ja levitystä verkkosivustojen 
kautta;

Or. en

Tarkistus 105
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, joilla pyritään 
tavoittamaan laajempia yleisöryhmiä, 
tavoitteena lisätä kiinnostusta
audiovisuaalisia teoksia kohtaan ja 
parantaa mahdollisuuksia saada tutustua 
teoksiin, varsinkin mainonnan, 
tapahtumien, elokuvatuntemuksen 
lisäämisen ja festivaalien avulla;

Or. en
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Tarkistus 106
Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 2 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

(d) edistetään uusia ja joustavia 
levitysmenetelmiä, jotta mahdollistetaan 
uusien liiketoimintamallien kehittyminen.

Or. en

Tarkistus 107
Ehdotus asetukseksi
12 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Mediaohjelmalohkon tukitoimenpiteet MEDIA-ohjelman tukitoimenpiteet

Or. en

Tarkistus 108
Ehdotus asetukseksi
12 artikla – johdanto-osa

Komission teksti Tarkistus

Medialohkosta annetaan tukea seuraaville 
toimenpiteille:

MEDIA-ohjelmasta annetaan tukea 
seuraaviin kohteisiin 11 artiklassa 
esitettyjen ensisijaisten tavoitteiden 
täytäntöön panemiseksi:

Or. en

Tarkistus 109
Ehdotus asetukseksi
12 artikla – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

saataville asettaminen, joilla edistetään 
sitä, että audiovisuaalialan ammattilaiset 
hankkivat uusia taitoja ja parantavat 
taitojaan, sekä tietämyksen jakamista ja 
verkottumista koskevia aloitteita, 
digitaalisten tekniikoiden integrointi 
mukaan luettuna;

Or. en

Tarkistus 110
Ehdotus asetukseksi
12 artikla – a a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

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

Or. en

Tarkistus 111
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) sellaisten eurooppalaisten 
audiovisuaalisten teosten aikaansaaminen, 
joilla on hyvät mahdollisuudet levitä yli 
rajojen;

Or. en

Tarkistus 112
Ehdotus asetukseksi
12 artikla – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

eurooppalaisten ja kansainvälisten
audiovisuaalialan yhteistuotantojen 
tekemistä, televisioteokset mukaan 
luettuna;

Or. en

Tarkistus 113
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;

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

Or. en

Tarkistus 114
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 tukijärjestelmien perustamiseksi
muiden kuin kotimaisten eurooppalaisten 
elokuvien jakelua varten teatterilevityksen
ja kaikkien muiden levityskanavien kautta 
sekä kansainvälistä myyntitoimintaa 
varten;

Or. en

Tarkistus 115
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 edistetään eurooppalaisten 
elokuvien levitystä maailmanlaajuisesti 
sekä kansainvälisten elokuvien levitystä 
unionissa kaikkien jakelukanavien kautta;

Or. en

Tarkistus 116
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) tuki eurooppalaiselle 
elokuvateatteriverkostolle, jonka 
ohjelmistosta merkittävä osa on muita kuin 
kotimaisia eurooppalaisia elokuvia, myös
digitaalitekniikan ja etenkin 
satelliittitekniikan käyttöönottamiseksi;

Or. en

Perustelu

Digitaali- ja satelliittiteknologian yhdistäminen on antanut teattereille ja elokuvateattereille 
uuden mahdollisuuden, ei ainoastaan siksi, että ne helpottavat elokuvien levittämistä ja 
tekevät siitä kannattavampaa, vaan myös siksi, että ne mahdollistavat live-näytösten ja 
esitysten vastaanottamisen.

Tarkistus 117
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;

Or. en
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Tarkistus 118
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 eurooppalaisista 
audiovisuaalisista teoksista ja kiinnostusta
niitä kohtaan sekä lisätä aktiivista 
osallistumista teoksiin ja niihin liittyviä 
luovia kumppanuuksia;

Or. en

Tarkistus 119
Ehdotus asetukseksi
12 artikla – i a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(i a) toimet, joiden tarkoituksena on 
edistää elokuva- ja medialukutaitoa 
erityisesti yhteistyössä kulttuurilaitosten ja 
yliopistojen kanssa;

Or. en

Tarkistus 120
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) innovatiiviset toimet, joilla testataan
uusia liiketoimintamalleja ja -välineitä 
aloilla, joilla digitaalitekniikan 
käyttöönotolla ja soveltamisella on 
todennäköisesti merkittävä vaikutus.

Or. en
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Tarkistus 121
Ehdotus asetukseksi
12 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

12 a artikla
Euroopan audiovisuaalialan 
seurantakeskuksen jäsenyys

1. Unionin jäsenyys Euroopan 
audiovisuaalialan seurantakeskuksessa 
on olennainen osa MEDIA-ohjelmaa ja 
edistää osaltaan ohjelman tavoitteiden 
toteutumista
(a) rohkaisemalla avoimuuteen ja 
luomalla yhdenmukaiset 
toimintaedellytykset oikeudellisten ja 
rahoitus-/markkinatietojen saatavuuden 
osalta sekä edistämällä oikeudellisten ja 
tilastollisten tietojen vertailtavuutta;
(b) tuottamalla tieto- ja 
markkina-analyyseja, joita voidaan 
hyödyntää MEDIA-ohjelman 
toimintalinjojen laatimisessa sekä niiden 
markkinavaikutusten arvioimisessa.
2. Komissio edustaa unionia sen suhteissa 
seurantakeskukseen.

Or. en

Tarkistus 122
Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 1 kohta – johdanto-osa

Komission teksti Tarkistus

1. Komissio varmistaa yhteistyössä 
jäsenvaltioiden kanssa ohjelman yleisen 
johdonmukaisuuden ja keskinäinen
täydentävyyden seuraavien kanssa:

1. Komissio varmistaa yhteistyössä 
jäsenvaltioiden kanssa puiteohjelman
yleisen johdonmukaisuuden ja keskinäisen
täydentävyyden sekä synergiaedut
seuraavien suhteen:
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Or. en

Tarkistus 123
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) asiaankuuluvat unionin politiikka-alat 
kuten koulutus, työllisyys, sosiaalinen ja 
alueellinen yhteenkuuluvuus, terveys, 
sisämarkkinat, nuoriso, kansalaisuus, 
ulkosuhteet, kauppa, tutkimus ja 
innovointi, yritystoiminta, matkailu, 
oikeusasiat ja kehitysyhteistyö;

Or. en

Tarkistus 124
Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) muut asiaankuuluvat unionin 
rahoituslähteet kulttuuri- ja 
viestintäpolitiikan aloilla, etenkin 
Euroopan sosiaalirahasto, Euroopan 
aluekehitysrahasto, tutkimus- ja 
innovointiohjelmat sekä rahoitusvälineet, 
jotka liittyvät oikeusasioihin ja 
kansalaisuuteen sekä ulkoisen yhteistyön 
ohjelmiin ja liittymistä valmisteleviin 
välineisiin. Erityisen tärkeätä on 
huolehtia siitä, että ohjelman ja älykästä 
erikoistumista koskevien kansallisten ja 
alueellisten strategioiden synergiaedut 
tulevat hyödynnetyiksi.

(b) muut asiaankuuluvat unionin 
rahoituslähteet kulttuuri- ja 
viestintäpolitiikan aloilla, etenkin 
Euroopan sosiaalirahasto, Euroopan 
aluekehitysrahasto ja tutkimus- ja 
innovointiohjelmat;

Or. en
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Tarkistus 125
Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 1 kohta – b a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(b a) rahoitusvälineet, jotka liittyvät 
oikeusasioihin ja kansalaisuuteen sekä 
ulkoisen yhteistyön ohjelmiin ja liittymistä 
valmisteleviin välineisiin;

Or. en

Tarkistus 126
Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 1 kohta – b b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(b b) muut unionin ohjelmat;

Or. en

Tarkistus 127
Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 1 kohta – b c alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(b c) kansalliset, alueelliset ja paikalliset 
strategiat.

Or. en

Tarkistus 128
Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Tätä asetusta sovelletaan ja se pannaan 
täytäntöön noudattaen unionin 

2. Tätä asetusta sovelletaan ja se pannaan 
täytäntöön rajoittamatta unionin 
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kansainvälisiä velvoitteita. kansainvälisten velvoitteiden hoitamista.

Or. en

Tarkistus 129
Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 1 kohta – johdanto-osa

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 puiteohjelman
säännöllisestä seurannasta ja ulkoisesta 
arvioinnista käyttämällä seuraavia 
laadullisia ja määrällisiä 
tulosindikaattoreita:

Or. en

Tarkistus 130
Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 1 kohta – a alakohta – johdanto-osa

Komission teksti Tarkistus

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

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.)

Or. en

Tarkistus 131
Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 1 kohta – a alakohta – 1 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– toimialojen osuus työpaikoista ja 
BKT:stä;

– kulttuurialan ja luovien toimialojen 
osuus työpaikoista ja 
bruttokansantuotteesta;
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Or. en

Tarkistus 132
Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 1 kohta – a alakohta – 2 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

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

– tilastotiedot muiden kuin kotimaisten 
eurooppalaisten kulttuurialan ja luovien 
toimialojen teosten ja erityisesti 
audiovisuaalisten teosten saatavuudesta 
jäsenvaltioissa;

Or. en

Tarkistus 133
Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 1 kohta – a alakohta – 2 a luetelmakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

– tilastotiedot eurooppalaisten 
kulttuurialan ja luovien toimialojen 
teosten ja erityisesti audiovisuaalisten 
teosten saatavuudesta muissa ohjelmaan 
osallistuvissa maissa ja muualla;

Or. en

Tarkistus 134
Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 1 kohta – b alakohta – 1 alakohta – johdanto-osa

Komission teksti Tarkistus

Indikaattorit, jotka liittyvät 5 artiklan 
a kohdassa tarkoitettuun tavoitteeseen 
vahvistaa kulttuurialan ja luovien 
toimialojen kansainvälisiä 
toimintamahdollisuuksia:

(i) Edellä 5 artiklan a alakohdassa 
tarkoitetun tavoitteen osalta:
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Or. en

Tarkistus 135
Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 1 kohta – b alakohta – 1 alakohta – 1 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– kulttuurialan toimijoiden
kansainvälistyminen ja rajat ylittävien 
kumppanuuksien lukumäärä;

– kulttuurialan ja luovien toimialojen 
toimijoiden kansainvälisen toiminnan 
laajuus ja rajat ylittävien kumppanuuksien
lukumäärä;

Or. en

Tarkistus 136
Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 1 kohta – b alakohta – 1 alakohta – 2 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– taiteilijoille ja kulttuurialan toimijoille 
järjestettyjen sellaisten 
koulutuskokemusten määrä, jotka ovat 
parantaneet heidän ammattitaitoaan ja
työllistyvyyttään.

– niiden puiteohjelmasta tuettujen toimien
määrä, joilla on lisätty kulttuurialan ja 
luovien toimialojen toimijoiden pätevyyttä 
ja osaamista ja parannettu siten heidän
työllistyvyyttään.

Or. en

Tarkistus 137
Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 1 kohta – b alakohta – 2 alakohta – johdanto-osa

Komission teksti Tarkistus

Indikaattorit, jotka liittyvät 5 artiklan 
b kohdassa tarkoitettuun kulttuuriteosten 
ja -toimijoiden kansainvälisen 
liikkuvuuden edistämiseen uusien ja 
laajempien yleisöjen löytämiseksi 
Euroopasta ja sen ulkopuolelta:

(ii) Edellä 5 artiklan b kohdassa
tarkoitetun tavoitteen osalta:
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Or. en

Tarkistus 138
Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 1 kohta – b alakohta – 2 alakohta – 1 osa – johdanto-osan otsikko

Komission teksti Tarkistus

Kulttuuriohjelmalohko: Kulttuuri-ohjelma:

Or. en

Tarkistus 139
Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 1 kohta – b alakohta – 2 alakohta – 1 osa – 1 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– ohjelmasta tuettavien hankkeiden 
suoraan ja epäsuorasti saavuttamien 
ihmisten määrä.

– puiteohjelmasta tuettavien hankkeiden 
saavuttamien ihmisten määrä.

Or. en

Tarkistus 140
Ehdotus asetukseksi
14 artikla– 1 kohta – b alakohta – 2 alakohta – 2 osa – johdanto-osan otsikko

Komission teksti Tarkistus

Mediaohjelmalohko: MEDIA-ohjelma:

Or. en

Tarkistus 141
Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 1 kohta – b alakohta – 2 alakohta – 2 osa – 1 luetelmakohta
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Komission teksti Tarkistus

– eurooppalaisten elokuvien katsojamäärä 
Euroopassa ja maailmanlaajuisesti
(10:llä tärkeimmällä Euroopan 
ulkopuolisella markkina-alueella);

– muiden kuin kotimaisten
eurooppalaisten elokuvien katsojamäärä
unionin elokuvateattereissa Euroopassa ja
eurooppalaisten elokuvien katsojamäärä
maailmanlaajuisesti (10:llä tärkeimmällä 
Euroopan ulkopuolisella 
markkina-alueella);

Or. en

Tarkistus 142
Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 1 kohta – b alakohta – 2 alakohta – 2 osa – 2 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– eurooppalaisten audiovisuaaliteosten 
prosenttiosuus elokuvateattereissa, 
televisiossa ja digitaalisilla jakelukanavilla.

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.)

Or. en

Tarkistus 143
Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 1 kohta – b alakohta – 3 alakohta – johdanto-osa

Komission teksti Tarkistus

Indikaattorit, jotka liittyvät 5 artiklan 
c kohdassa tarkoitettuun tavoitteeseen 
vahvistaa kulttuurialan ja luovien 
toimialojen rahoituspohjaa:

(iii) Edellä 5 artiklan c kohdassa
tarkoitetun tavoitteen osalta:

Or. en

Tarkistus 144
Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 1 kohta – b alakohta – 3 alakohta – 1 luetelmakohta



PE494.523v01-00 62/88 PR\909697FI.doc

FI

Komission teksti Tarkistus

– rahoituksen tukivälineen puitteissa 
myönnettyjen lainojen arvo;

– takuuvälineen puitteissa myönnettyjen 
lainojen arvo eriteltynä alkuperämaan, 
koon ja pk-yritysten ja organisaatioiden 
toimialan perusteella,

Or. en

Tarkistus 145
Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 1 kohta – b alakohta – 3 alakohta – 1 a luetelmakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

– rahoituksen välittäjien myöntämien 
lainojen arvo eriteltynä alkuperämaan 
perusteella;

Or. en

Tarkistus 146
Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 1 kohta – b alakohta – 3 alakohta – 2 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– kulttuurialalle ja luoville toimialoille 
rahoitusta myöntävien rahoituslaitosten
määrä ja maantieteellinen jakautuminen;

– rahoituksen välittäjien määrä ja 
maantieteellinen jakautuminen;

Or. en

Tarkistus 147
Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 1 kohta – b alakohta – 3 alakohta – 3 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– rahoituksen tukivälineestä hyötyvien
lopullisten tuensaajien määrä, 

– takuuvälineestä hyötyvien pk-yritysten 
ja organisaatioiden määrä, alkuperämaa ja 
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alkuperämaa ja toimiala. toimiala;

Or. en

Tarkistus 148
Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 1 kohta – b alakohta – 3 alakohta – 3 a luetelmakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

– lainoja koskevan maksukyvyttömyyden 
keskimääräinen aste eriteltynä 
alkuperämaan, koon ja pk-yritysten ja 
organisaatioiden toimialan perusteella.

Or. en

Tarkistus 149
Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 1 kohta – b alakohta – 4 alakohta – johdanto-osa

Komission teksti Tarkistus

Indikaattorit, jotka liittyvät 5 artiklan 
d kohdassa tarkoitettuun tavoitteeseen 
tukea rajat ylittävää poliittista yhteistyötä:

(iv) Edellä 5 artiklan d kohdassa
tarkoitetun tavoitteen osalta:

Or. en

Tarkistus 150
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.

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.)

Or. en
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Tarkistus 151
Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Puiteohjelman parhaan mahdollisen 
seurannan ja arvioinnin varmistamiseksi 
komissiolle siirretään valta antaa 
17 b artiklan mukaisia delegoituja 
säädöksiä, joilla mukautetaan 1 kohdassa 
vahvistettuja laadullisia ja määrällisiä 
tulosindikaattoreita.

Or. en

Tarkistus 152
Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Seuranta- ja arviointiprosessin tulokset 
on otettava huomioon ohjelman 
täytäntöönpanossa.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 153
Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 3 kohta – johdanto-osa

Komission teksti Tarkistus

3. Arviointi on tehtävä asianmukaisessa 
laajuudessa ja riittävän hyvissä ajoin, 
jotta tuloksia voidaan hyödyntää 
päätöksenteossa.

Poistetaan.

Or. en
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Tarkistus 154
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.

1 b. Komissio varmistaa puiteohjelman 
säännöllisen ulkoisen ja riippumattoman 
arvioinnin. Puiteohjelman tavoitteiden 
saavuttamisen ja sen tehokkuuden 
selvittämiseksi arvioinnissa on
tarkasteltava mahdollisuutta 
yksinkertaistaa puiteohjelmaa, sen sisäistä 
ja ulkoista johdonmukaisuutta ja sen
tavoitteiden jatkuvaa merkityksellisyyttä.
Edellä 1 kohdassa tarkoitettujen 
indikaattoreiden lisäksi arvioinnissa 
tarkastellaan muita asiaan liittyviä 
tekijöitä, kuten yhtäällä takuuvälineestä 
myönnettyjen lainojen keskimääräisen 
korkotason ja toisaalla pk-yrityksille 
tavanomaisin markkinaehdoin 
myönnettyjen lainojen keskimääräisen 
korkotason välistä eroa. Siinä otetaan 
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

Tarkistus 155
Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 3 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) Komissio arvioi toimenpiteiden 
pitemmän aikavälin vaikutuksia ja 
vaikutusten kestävyyttä seuraavan
ohjelman uusimista, muuttamista tai 
keskeyttämistä koskevan päätöksen 

1 c. Komissio arvioi puiteohjelman
toimenpiteiden pitemmän aikavälin 
vaikutuksia ja vaikutusten kestävyyttä
monivuotisten rahoitusohjelmien
seuraavan sukupolven näkökulmasta 
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perustaksi. katsoen.

Or. en

Tarkistus 156
Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Komissio huolehtii asiaankuuluvan 
tiedon levittämisestä II luvussa 
tarkoitetuille Luova Eurooppa 
-tiedotustoimistoille.

Or. en

Tarkistus 157
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 on huolehdittava myönnettyä
rahoitusta ja saatuja tuloksia koskevasta 
viestinnästä ja tiedon levittämisestä 
puiteohjelmaan osallistuvien maiden
osalta.

Or. en

Tarkistus 158
Ehdotus asetukseksi
VI LUKU – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Ohjelmaan osallistuminen Puiteohjelmaan osallistuminen

Or. en
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Tarkistus 159
Ehdotus asetukseksi
16 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Ohjelmalla vaalitaan kulttuurien 
moninaisuutta kansainvälisellä tasolla 
vuonna 2005 tehdyn kulttuuri-ilmaisujen 
monimuotoisuuden suojelemista ja 
edistämistä koskevan Unescon 
yleissopimuksen mukaisesti.

1. Puiteohjelmalla vaalitaan kulttuurien 
moninaisuutta kansainvälisellä tasolla 
vuonna 2005 tehdyn kulttuuri-ilmaisujen 
monimuotoisuuden suojelemista ja 
edistämistä koskevan Unescon 
yleissopimuksen mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 160
Ehdotus asetukseksi
16 artikla – 2 kohta – johdanto-osa

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. Puiteohjelmaan, 7 artiklassa luetellut 
toimet pois lukien, voivat osallistua

– jäsenvaltiot ja 
– seuraavat maat edellyttäen, että vaaditut 
ehdot täyttyvät tällä hetkellä tai 
lähitulevaisuudessa, mukaan luettuina 
audiovisuaalisten mediapalvelujen 
tarjoamista koskevien jäsenvaltioiden 
tiettyjen lakien, asetusten ja hallinnollisten 
määräysten yhteensovittamisesta 
10 päivänä maaliskuuta 2010 annetussa 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
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direktiivissä 2010/13/EU (audiovisuaalisia 
mediapalveluja koskeva direktiivi)
vahvistetut ehdot MEDIA-ohjelman
osalta, ja edellyttäen, että lisämäärärahoja 
maksetaan:

Or. en

Tarkistus 161
Ehdotus asetukseksi
16 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) Euroopan talousalueeseen kuuluvat
Efta-maat ETA-sopimuksen määräysten 
mukaisesti;

(b) Euroopan talousalueeseen (ETA)
kuuluvat Euroopan vapaakauppaliiton 
maat ETA-sopimuksen määräysten 
mukaisesti;

Or. en

Tarkistus 162
Ehdotus asetukseksi
16 artikla – 2 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

(d) Euroopan naapuruuspolitiikan kattaman 
alueen maat niiden menettelyjen 
mukaisesti, jotka määritellään näiden 
maiden kanssa niiden osallistumista 
Euroopan unionin ohjelmiin koskevien 
puitesopimusten perusteella.

(d) Euroopan naapuruuspolitiikan kattaman 
alueen maat niiden menettelyjen 
mukaisesti, jotka määritellään näiden 
maiden kanssa niiden osallistumista 
unionin ohjelmiin koskevien 
puitesopimusten perusteella.

Or. en

Tarkistus 163
Ehdotus asetukseksi
16 artikla – 3 kohta
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Komission teksti Tarkistus

3. Ohjelma on avoin valikoituja maita tai 
alueita koskeville kahden- ja 
monenvälisille yhteistoimille 
lisämäärärahojen pohjalta.

3. Puiteohjelma on avoin valikoituja maita 
tai alueita koskeville kahden- ja 
monenvälisille yhteistoimille 
lisämäärärahojen pohjalta.

Or. en

Tarkistus 164
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 
luovan alan kansainvälisten järjestöjen, 
kuten Unescon, Euroopan neuvoston, 
OECD:n ja Maailman henkisen 
omaisuuden järjestön kanssa 
yhteisrahoituksen pohjalta.

4. Puiteohjelman tavoitteiden 
saavuttamiseksi voidaan tehdä yhteistyötä 
ja toteuttaa yhteisiä toimia puiteohjelmaan
osallistumattomien maiden ja kulttuuri- ja 
luovan alan kansainvälisten järjestöjen, 
kuten Unescon, Euroopan neuvoston, 
Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen 
järjestön (OECD:n) ja Maailman henkisen 
omaisuuden järjestön, kanssa 
yhteisrahoituksen pohjalta.

Or. en

Tarkistus 165
Ehdotus asetukseksi
17 artikla

Komission teksti Tarkistus

17 artikla Poistetaan.
Ohjelman täytäntöönpano

Komissio hyväksyy ohjelman 
täytäntöönpanoa varten vuotuiset 
toimintaohjelmat 
täytäntöönpanosäädöksillä 18 artiklan 
2 kohdassa tarkoitettua neuvoa-antavaa 
menettelyä noudattaen. Vuotuisissa 
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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

Tarkistus 166
Ehdotus asetukseksi
17 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

17 a artikla
Vuotuinen työohjelma

(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. Avustuksia varten työohjelmiin 
sisällytetään painopisteet, olennaiset 
arviointiperusteet ja yhteisrahoituksen 
enimmäismäärä.

Or. en
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Tarkistus 167
Ehdotus asetukseksi
17 b artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus
17 b artikla

Siirretyn säädösvallan käyttäminen
1. Siirretään komissiolle valta antaa 
delegoituja säädöksiä tässä artiklassa 
säädetyin edellytyksin.
2. Siirretään 14 artiklan 1 a kohdassa ja 
17 a artiklan 1 kohdassa tarkoitettu valta 
antaa delegoituja säädöksiä komissiolle 
seitsemäksi vuodeksi tämän asetuksen 
voimaantulopäivästä ja puiteohjelman 
keston ajaksi.
3. Euroopan parlamentti tai neuvosto voi 
milloin tahansa peruuttaa 14 artiklan 
1 a kohdassa ja 17 a artiklan 1 kohdassa 
tarkoitetun säädösvallan siirron. 
Peruuttamispäätöksellä lopetetaan tuossa 
päätöksessä mainittu säädösvallan siirto. 
Päätös tulee voimaan sitä päivää 
seuraavana päivänä, jona se julkaistaan 
Euroopan unionin virallisessa lehdessä , 
tai jonakin myöhempänä, päätöksessä 
mainittuna päivänä. Päätös ei vaikuta jo 
voimassa olevien delegoitujen säädösten 
pätevyyteen.
4. Heti kun komissio on antanut 
delegoidun säädöksen, komissio antaa sen 
tiedoksi yhtäaikaisesti Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle.
5. Edellä olevien 14 artiklan 1 a  kohdan 
ja 17 a  artiklan 1 kohdan nojalla annettu 
delegoitu säädös tulee voimaan 
ainoastaan, jos Euroopan parlamentti tai 
neuvosto ei ole kahden kuukauden 
kuluessa siitä, kun asianomainen säädös 
on annettu tiedoksi Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle, ilmaissut 
vastustavansa sitä tai jos sekä Euroopan 
parlamentti että neuvosto ovat ennen 
mainitun määräajan päättymistä 
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ilmoittaneet komissiolle, etteivät ne 
vastusta säädöstä. Euroopan parlamentin 
tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa 
jatketaan kahdella kuukaudella.

Or. en

Tarkistus 168
Ehdotus asetukseksi
18 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Komissiota avustaa Luova Eurooppa 
-ohjelmakomitea. Tämä komitea on 
asetuksessa (EU) N:o 182/2011 tarkoitettu 
komitea.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 169
Ehdotus asetukseksi
18 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Kun viitataan tähän kohtaan, 
sovelletaan asetuksen (EU) N:o 182/2011 
4 artiklaa.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 170
Ehdotus asetukseksi
19 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Rahoituspuitteet tämän ohjelman (Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
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täytäntöönpanemiseksi 1 artiklan 
1 kohdassa tarkoitetuksi ajaksi ovat 
1 801 000 000 euroa.

versioon.)

Or. en

Tarkistus 171
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 
ohjelmalohkolle siten, että vähintään 
4 prosenttia osoitetaan 8 artiklassa 
luetelluille kansainvälisille 
yhteistyötoimille ja II luvussa tarkoitetulle 
Luova Eurooppa -tiedotustoimistojen 
verkostolle.

Or. en

Tarkistus 172
Ehdotus asetukseksi
19 artikla – 1 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 b. Myönnetyn rahoitustuen osuus ei saa 
ylittää 50:tä prosenttia tuettujen toimien 
kaikista määrärahoista, ellei vuotuisessa 
työohjelmassa tai asiaan liittyvässä 
tarjouskilpailuilmoituksessa 
nimenomaisesti toisin määritetä. 
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Myönnetyn rahoitustuen osuus ei saa 
milloinkaan olla suurempi kuin 
75 prosenttia tuettujen toimien kaikista 
määrärahoista.

Or. en

Tarkistus 173
Ehdotus asetukseksi
19 artikla – 1 c kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 c. Määrärahat, jotka jäävät 
monialaisessa ohjelmalohkossa jakamatta 
7 artiklassa tarkoitetuille toimille, 
osoitetaan Kulttuuri- ja 
MEDIA-ohjelmalle.

Or. en

Tarkistus 174
Ehdotus asetukseksi
LIITE I – otsikko

Komission teksti Tarkistus

KULTTUURIALAN JA LUOVIEN 
TOIMIALOJEN TUKIVÄLINETTÄ 

KOSKEVAT 
TÄYTÄNTÖÖNPANOJÄRJESTELYT

KULTTUURIALAN JA LUOVIEN 
TOIMIALOJEN TAKUUVÄLINE

Or. en

Tarkistus 175
Ehdotus asetukseksi
LIITE I – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Komissio perustaa kulttuurialaa ja luovia 
toimialoja varten tukivälineen, jota 

Poistetaan.
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hallinnoidaan pienille ja keskisuurille 
yrityksille suunnatun Euroopan unionin 
velkainstrumentin yhteydessä. Näin 
myönnetty rahoitustuki varataan 
kulttuurialalla ja luovilla toimialoilla 
toimiville pienille ja keskisuurille 
yrityksille.

Or. en

Tarkistus 176
Ehdotus asetukseksi
LIITE I – 1 kohta – 1 alakohta – johdanto-osa

Komission teksti Tarkistus

Kulttuurialan ja luovien toimialojen 
tukivälineellä on seuraavat tehtävät:

Takuuväline

Or. en

Tarkistus 177
Ehdotus asetukseksi
LIITE I – 1 kohta – 1 alakohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) tarjota takuita mistä tahansa Luova 
Eurooppa -ohjelmaan osallistuvasta 
maasta peräisin oleville asianmukaisille 
rahoituksen välittäjille;

(a) tarjoaa takuita unionin asianmukaisille 
rahoituksen välittäjille;

Or. en

Tarkistus 178
Ehdotus asetukseksi
LIITE I – 1 kohta – 1 alakohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) tarjota rahoituksen välittäjille 
lisäasiantuntemusta ja valmiuksia 

(b) tarjoaa rahoituksen välittäjille 
lisäasiantuntemusta ja valmiuksia
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kulttuurin ja luovien alojen toimijoihin
liittyvien riskien arvioimiseksi.

pk-yrityksiin ja organisaatioihin ja niiden
kulttuurin ja luovien alojen hankkeisiin
liittyvien riskien arvioimiseksi.

Or. en

Tarkistus 179
Ehdotus asetukseksi
LIITE I – 2 kohta – otsikko

Komission teksti Tarkistus

2. Välittäjien valinta 2. Rahoituksen välittäjien valinta

Or. en

Tarkistus 180
Ehdotus asetukseksi
LIITE I – 2 kohta – 1 alakohta – johdanto-osa

Komission teksti Tarkistus

Välittäjät valitaan hyvien 
markkinakäytäntöjen mukaisesti, ottaen 
huomioon seuraavat näkökohdat:

Euroopan investointirahasto valitsee 
rahoituksen välittäjät hyvien 
markkinakäytäntöjen sekä 7 artiklassa 
tarkoitettujen erityistavoitteiden
mukaisesti.
Valinnassa sovelletaan erityisesti 
seuraavia kriteerejä:

Or. en

Tarkistus 181
Ehdotus asetukseksi
LIITE I – 2 kohta – 1 alakohta – 1 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– kulttuurialan ja luovien alojen toimijoille 
tarjottavan velkarahoituksen määrä ja/tai

– kulttuurialan ja luovien alojen 
pk-yrityksille ja organisaatioille 
toistaiseksi tarjotun velkarahoituksen 
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määrä;

Or. en

Tarkistus 182
Ehdotus asetukseksi
LIITE I – 2 kohta – 1 alakohta – 1 a luetelmakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

– kulttuurialan ja luovien alojen 
pk-yrityksille ja organisaatioille 
tarjottavaksi varatun velkarahoituksen 
määrä;

Or. en

Tarkistus 183
Ehdotus asetukseksi
LIITE I – 2 kohta – 1 alakohta – 2 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– kulttuurialan ja luovien alojen 
toimijoiden mahdollisuudet saada 
rahoitusta ja/tai

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 184
Ehdotus asetukseksi
LIITE I – 2 kohta – 1 alakohta – 3 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– kyseisen välittäjän riskinotto 
kulttuurialan ja luovien alojen 
toimijoiden rahoittamisessa.

Poistetaan.

Or. en
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Tarkistus 185
Ehdotus asetukseksi
LIITE I – 2 kohta – 1 alakohta – 3 a luetelmakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

– lainanantotoimenpiteisiin sovellettu 
riskinhallintapolitiikka, erityisesti 
kulttuurialan ja luovien toimialojen 
hankkeiden osalta;

Or. en

Tarkistus 186
Ehdotus asetukseksi
LIITE I – 2 kohta – 1 alakohta – 3 b luetelmakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

– valmiudet koota hajautettu lainasalkku 
ja ehdottaa markkinointi- ja 
edistämissuunnitelmaa eri alueiden ja 
toimialojen pk-yrityksille;

Or. en

Tarkistus 187
Ehdotus asetukseksi
LIITE I – 3 kohta – otsikko

Komission teksti Tarkistus

3. Kulttuurialan ja luovien toimialojen 
tukivälineen kesto

3. Takuuvälineen kesto

Or. en

Tarkistus 188
Ehdotus asetukseksi
Liite I – 3 kohta – 2 alakohta
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Komission teksti Tarkistus

Asetuksen XX/2012 [varainhoitoasetus] 
18 artiklan 2 kohdan mukaisesti takuiden 
aiheuttamat tulot ja maksut sidotaan
tukivälineeseen. Edeltävissä 
monivuotisissa rahoituspuitteissa jo 
perustettujen rahoituksen tukivälineiden
osalta edeltävällä kaudella käynnistettyjen 
toimien tuottamat tulot ja maksut
osoitetaan kuluvan kauden tukivälineisiin.

Asetuksen XX/2012 [varainhoitoasetus] 
18 artiklan 3 kohdan h alakohdan
mukaisesti takuiden aiheuttamat tulot ja 
maksut sidotaan takuuvälineeseen ajaksi, 
joka ei saa olla pidempi kuin 
sitoumusjakso plus kymmenen vuotta. 
MEDIA-ohjelman takuurahaston osalta 
maksut, jotka perustuvat ohjelman 
toimiin, jotka käynnistettiin 
puiteohjelman voimaan tuloa edeltävänä 
aikana, sidotaan kuluvan kauden
takuuvälineeseen.

Or. en

Tarkistus 189
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 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.

Takuuvälineeseen liittyvä valmiuksien 
parantaminen tarkoittaa asiantuntemuksen
tarjoamista rahoituksen välittäjille, jotta 
nämä oppivat ymmärtämään 
kulttuurialaa ja luovia toimialoja 
paremmin, mitä tulee niiden vakuuksien 
aineettomaan luonteeseen, markkinoihin, 
jotka eivät ole saavuttaneet kriittistä 
massaa, ja niiden tuotteiden ja 
palveluiden prototyypin luonteeseen, sekä 
lisäasiantuntemuksen tarjoamista kullekin 
rahoituksen välittäjälle siitä, miten
kulttuurialan ja luovien toimialojen
hankkeista kootaan salkkuja ja miten 
hankkeisiin liittyviä riskejä arvioidaan.
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Or. en

Tarkistus 190
Ehdotus asetukseksi
Liite I – 4 kohta – 1 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Euroopan investointirahasto valitsee 
valmiuksien parantamisen alan toimijat 
takuuvälineen puolesta ja komission 
valvonnassa noudattaen julkista ja 
avointa hankintamenettelyä riittävän 
asiantuntemuksen perusteella.

Or. en

Tarkistus 191
Ehdotus asetukseksi
Liite I – 5 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Talousarviosta myönnettävät määrärahat 
kattavat tukivälineen kustannukset 
kokonaisuudessaan, myös esimerkiksi 
takaustappioista aiheutuvat velvoitteet 
välittäjiin nähden, unionin varoja 
hallinnoivan EIR:n hallintopalkkiot sekä 
kaikki muut hyväksyttävät kustannukset ja 
menot.

Talousarviosta myönnettävät määrärahat 
kattavat takuuvälineen kustannukset 
kokonaisuudessaan, myös esimerkiksi 
takaustappioista aiheutuvat velvoitteet 
välittäjiin nähden, unionin varoja 
hallinnoivan EIR:n hallintopalkkiot sekä 
kaikki muut hyväksyttävät kustannukset ja 
menot.

Or. en

Tarkistus 192
Ehdotus asetukseksi
Liite I – 6 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Kunkin välittäjän on huolehdittava siitä, 
että unionin antama tuki saa riittävästi 

Kunkin välittäjän on huolehdittava siitä, 
että takuuvälineestä annettu tuki saa 
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näkyvyyttä ja että se on riittävän avointa ja 
että sopimuksen tarjoamista 
rahoitusmahdollisuuksista annetaan 
asianmukaiset tiedot.

riittävästi näkyvyyttä ja että se on riittävän 
avointa ja että takuuvälineen tarjoamista 
rahoitusmahdollisuuksista annetaan 
asianmukaiset tiedot.

Or. en

Tarkistus 193
Ehdotus asetukseksi
Liite I – 6 kohta – 1 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Takuuvälineen kattamat lainat koskevat 
erityisesti seuraavia tarkoituksia:
– investoinnit aineelliseen tai 
aineettomaan omaisuuteen;
– omistajanvaihdokset;
– käyttöpääoma (kuten väliaikainen 
rahoitus, puuttuvan pääoman rahoitus, 
verokannustimet ja niin edelleen).

Or. en

Tarkistus 194
Ehdotus asetukseksi
Liite I – 6 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

On varmistettava, että tuensaajille 
tiedotetaan asianmukaisesti käytettävissä 
olevista rahoitusmahdollisuuksista.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 195
Ehdotus asetukseksi
LIITE I a – otsikko (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

Liite I a
Ohjelmien logot

Or. en

Tarkistus 196
Ehdotus asetukseksi
LIITE I a – 1 kohta (uusi)

Komission teksti

Parlamentin tarkistus
1. Kulttuuri-ohjelman logo on seuraava:

Or. en

Tarkistus 197
Ehdotus asetukseksi
LIITE I a – 2 kohta (uusi)

Komission teksti

Parlamentin tarkistus

2. MEDIA-ohjelman logo on seuraava:
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Or. en
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PERUSTELUT

Johdanto 

Esittelijä katsoo, että luovuuden ja kulttuurin suojeleminen ja edistäminen on välttämätöntä 
Euroopan yhtenäisyyden juurien - sen moninaisuuden, moniarvoisuuden, demokraattisuuden 
ja rauhanomaisen yhteiselon - ja tulevaisuuden lujittamiseksi sekä Euroopan 
yhteiskuntamallin, innovoinnin, sosiaalisen osallisuuden, kestävän kehityksen, kulttuurien 
välisen vuoropuhelun ja avoimuuden kolmansien maiden suuntaan vahvistamiseksi.

EU suojelee ja edistää siksi aineellista ja aineetonta perintöään ja varmistaa, että 
kulttuuriulottuvuus otetaan huomioon kaikissa politiikoissa.

Esittelijä panee merkille komission pyrkimykset ottaa käyttöön kulttuurialan ja luovien 
toimialojen kaikki mahdollisuudet kasvun, kilpailukyvyn ja työllisyyden edistämiseksi sekä 
Euroopan kulttuurisen ja kielellisen monipuolisuuden suojelemiseksi ja edistämiseksi.

Kulttuurialan ja luovien toimialojen osuus, joka kasvaa koko ajan, on 2,6 prosenttia unionin 
BKT:stä, mikä on merkittävä saavutus nykyisessä talouskriisissä. Alat työllistävät yli 
5 miljoonaa henkilöä.

Komissio on myös kiinnittänyt erityistä huomiota ehdotettujen ohjelmien 
johdonmukaisuuteen ja täydentävyyteen unionin muiden toimien ja politiikkojen suhteen 
(etenkin koulutuksen, koheesion, tutkimuksen ja yritystoiminnan aloilla).

1. Ohjelman rakenne (1-6 artikla)

Esittelijä pitää myönteisenä komission yritystä rakentaa yhteyksiä kulttuurialan ja 
audiovisuaalialan välille ottamalla käyttöön monialaisen ohjelmalohkon, jonka avulla kyseiset 
alat voivat kohdata nykyiset maailmanlaajuiset haasteensa: kielellisestä ja kulttuurisesta 
moninaisuudesta johtuva Euroopan markkinoiden pirstaloituminen, tarve sopeutua 
globalisaatioon ja digitalisointiin, vertailukelpoisten tietojen puute ja kulttuurialan ja luovien 
toimialojen pk-yritysten luotonsaantivaikeudet, jotka kaikki edellyttävät unionin tason 
toimenpiteitä.

Esittelijä katsoo kuitenkin, että kunkin alan erityisluonne sekä niiden erityiset piirteet ja 
tarpeet on otettava huomioon. Ehdotettu Luova Eurooppa -ohjelma olisi näin ollen 
perustettava puiteohjelmana (tarkistus 27 ja 28), joka koostuu kahdesta itsenäisestä 
ohjelmasta, eli Kulttuuri-ohjelmasta ja MEDIA-ohjelmasta, sekä yhdestä monialaisesta 
ohjelmalohkosta siten, että kullakin ohjelmalla on omat erityiset ensisijaiset tavoitteensa ja 
arviointikriteerinsä.

2. Määritelmät ja tavoitteet (2-5 artikla)

Esittelijä ehdottaa kulttuurialalle ja luoville toimialoille (tarkistus 30), kulttuurialan ja luovien 
toimialojen toimijoille (31) ja pk-yrityksille (32) selkeämpiä määritelmiä.

Mitä tulee yleisiin (4 artikla) ja erityisiin tavoitteisiin (5 artikla), esittelijä ehdottaa Euroopan 
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kulttuuriperinnön vaalimisen ja kasvattamisen lisäämistä yleiseksi tavoitteeksi 
(tarkistukset 7 ja 39), sekä taiteellisen ja luovan ilmaisun tukemisen liikkuvuuden, levityksen 
ja kumppanuuden avulla sekä kulttuurialan ja luovien toimialojen toimijoiden, erityisesti 
naistoimijoiden tukemisen avulla (tarkistus 44) sekä kansalaisten kulttuurin 
käyttömahdollisuuksien parantamisen lisäämistä (tarkistus 46) uusiksi erityistavoitteiksi.

3. Monialainen ohjelmalohko (II luku)

a. Kulttuurialan ja luovien toimialojen takuuväline (7 artikla ja liite I)

Esittelijä ehdottaa takuuvälineen toiminnan kuvauksen parantamista 7 artiklassa (tarkistukset 
56-61) ja liitteessä I (tarkistukset 175-195). Esittelijä ehdottaa erityisesti, että ainoastaan 
jäsenvaltioihin asettautuneet pk-yritykset ja organisaatiot saisivat hyödyntää takuuvälinettä 
(tarkistus 57).

Koska takuuvälineen toiminnasta ei ole annettuja erityisiä ja selkeitä säännöksiä, esittelijä 
ehdottaa myös valintakriteerejä ja valvontamekanismeja koskevien säännösten selkeyttämistä 
(tarkistukset 180-187).

Esittelijä kehottaa myös pyrkimään tasapuolisuuteen valittaessa hankkeita salkkuihin 
(tarkistukset 144-158, 187) ja ehdottaa, että 7 artiklan säännöksiin liittyvät käyttämättömät 
varat jaetaan uudelleen Kulttuuri- ja MEDIA-ohjelmalle (tarkistus 174).

b. Rajatylittävä yhteistyö politiikan kehittämisen alalla (8 artikla)

Esittelijä ehdottaa tiettyjen säännösten vahvistamista rajatylittävän yhteistyön alalla muun 
muassa edistämällä digitaalisia jakelukanavia, jäsentämällä verkottumista ja parantamalla 
toimijoiden yhteistyötä yliopistojen ja kulttuurilaitosten kanssa kulttuuri-, media- ja 
digitaalisen lukutaidon ja elokuvakoulutuksen alalla (tarkistus 68). Esittelijä ehdottaa myös 
erityistä tukea kulttuurialan ja luovien toimialojen ammattilaisten koulutukselle heidän 
digitaalisen osaamisensa parantamiseksi (tarkistus 69).

Esittelijä katsoo, että kulttuurialaa ja luovia toimialoja koskevien vertailukelpoisten tietojen 
vähyyteen on puututtava, ja ehdottaa toteutettavuustutkimusta, jolla tarkastellaan 
mahdollisuuksia kerätä tietoja kulttuurialalta ja luovilta toimialoilta, ei kuitenkaan 
audiovisuaalialalta (tarkistus 66).

Esittelijä on sitä mieltä, että Euroopan audiovisuaalialan seurantakeskuksen olisi jatkettava 
tietojen keräämistä ainoastaan audiovisuaalialalta (tarkistus 65), ja että unionin jäsenyys 
seurantakeskuksessa olisi selkeytettävä, minkä vuoksi esittelijä ehdottaa uutta 12 a artiklaa 
(tarkistus 121).
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c. Luova Eurooppa -tiedotustoimistojen verkosto 

Esittelijä ehdottaa erillistä artiklaa tämän kysymyksen ratkaisemiseksi ja katsoo, että 
jäsenvaltiot voivat toissijaisuusperiaatteen mukaisesti päättää vapaasti, miten ne järjestävät 
toimistonsa (tarkistukset 70-77) samalla kun ne vahvistavat toimistojen asemaa ja valmiuksia. 
Myös komission on tuettava Luova Eurooppa -tiedotustoimistojen verkostoa (tarkistus 71).

4. Kulttuuri-ohjelma (III luku)

Kulttuurialan ja luovien toimialojen teosten levityksen parantamisen moninaisia myönteisiä 
vaikutuksia on syytä korostaa, samoin sitä, että toimijat hyötyvät yleisöjensä laajentamisesta 
etenkin kasvattamalla lasten, nuorten, vammaisten ja aliedustettujen ryhmien edustajien 
osuutta (tarkistus 44).

Esittelijä katsoo, että Kulttuuri-ohjelman piiriin pitäisi hyväksyä vain ne audiovisuaaliset
teokset, jotka tukevat sen tavoitteita (tarkistus 53), ja hän korostaa, että Kulttuuri-ohjelmalla 
olisi tuettava erityisesti voittoa tavoittelemattomia hankkeita (tarkistus 96).

Esittelijä puuttuu myös muihin kysymyksiin, kuten luoviin kumppanuuksiin ja aktiiviseen 
osallistumiseen (tarkistus 81), festivaaleihin (tarkistus 84), kulttuurivaihtoa ja kulttuurialan ja 
luovien toimialojen teosten levitystä tukeviin digitaalisiin jakelukanaviin (tarkistus 87), 
taiteilijoiden liikkuvuuden ja koulutuksen edistämiseen (tarkistus 92) ja käännösten, erityisesti 
kirjallisuuden sekä live-näytöksissä ja näyttelyissä esitettyjen kulttuurialan ja luovien 
toimialojen teosten tekstittämisen ja kuvailutulkkauksen tukemiseen (tarkistus 94).

5. MEDIA-ohjelma (IV luku)

Tällä hetkellä 38 prosenttia Euroopan 30 000:sta valkokankaasta esittää edelleen perinteiselle 
filmille tallennettuja elokuvia (lähde: Mediasalles), ja yhteistuotantojen mahdollisuudet päästä 
ulkomaiseen levitykseen ovat kolme kertaa paremmat kuin kansallisten tuotantojen (lähde: 
Eurimages).

Esittelijä suhtautuu myönteisesti siihen, että elokuvateatterit hankkivat ja parantavat 
digitaalista tekniikkaa, sekä toimiin, joilla otetaan käyttöön muiden kuin kotimaisten 
eurooppalaisten elokuvien levitystä teattereissa ja muiden jakelukanavien, etenkin 
satelliittijakelun kautta tukevia järjestelmiä sekä kansainvälisiä myyntitoimia edistäviä 
järjestelyjä (tarkistus 101).

Esittelijä kannustaa myös tukemaan audiovisuaalisten teosten tekstittämistä, jälkiäänittämistä 
ja kuvailutulkkaamista (tarkistus 110). Eurooppalaisten digitaalisten jakelukanavien 
perustamista olisi tuettava (tarkistus 114).

Esittelijä käsittelee myös taitojen hankkimista (tarkistus 109) sekä yleisöpohjan laajentamista 
(tarkistus 100), aktiivista osallistumista ja luovia kumppanuuksia (tarkistus 118) ja elokuva- ja 
medialukutaidon sekä toimijoiden ja yliopistojen ja kulttuurilaitosten välisen yhteistyön 
edistämistä (edistämistä 119).
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7. Tulokset ja levitys (V luku)

Esittelijä ehdottaa, että puiteohjelman seurannassa kunkin ohjelman osalta olisi käytettävä 
erityisiä määrää ja laatua ilmaisevia indikaattoreita (tarkistus 129) ja että indikaattoreita olisi 
selkeytettävä (tarkistukset 30 ja 152).

8. Puiteohjelmaan osallistuminen (16 artikla)

Esittelijä on sitä mieltä, että osallistumisehtoja mukauttamalla olisi varmistettava, että 
MEDIA-ohjelmaan voivat osallistua samat maat kuin Kulttuuriohjelmaan (tarkistus 160).

9. Logot ja näkyvyys (uusi 6 a artikla)

Esittelijä panee huolestuneena merkille, että Kulttuuri- ja MEDIA-ohjelman yhdistäminen voi 
heikentää niiden näkyvyyttä, ja että tämä riski on erityisen suuri nykyään laajalti tunnetun 
MEDIA-ohjelman kohdalla.

Esittelijä esittää näin ollen MEDIA- ja Kulttuuri-ohjelman nykyisten logojen säilyttämistä 
(tarkistukset 54, 197 ja 198). Lisäksi ehdotetaan, että Luova Eurooppa -puiteohjelman 
näkyvyyden varmistamiseksi sille on luotava visuaalinen ilme, johon sisältyy erityinen 
tunnus.

10. Vuotuinen työohjelma ja delegoidut säädökset (uusi 17 a artikla)

Ottaen huomioon, että ehdotuksen teksti on avointa ja että se liikkuu varsin yleisellä tasolla, 
esittelijä katsoo, että ehdotetuilla täytäntöönpanosäännöksillä ei taata sitä, että lainsäätäjät 
voivat seurata ja valvoa täytäntöönpanoa asianmukaisesti.

Komission ehdotus, jonka mukaan ohjelman täytäntöönpanossa olisi sovellettava asetuksen 
182/2011/EU 4 artiklan mukaista neuvoa-antavaa menettelyä, ei ole tarkoituksenmukainen, 
sillä kyseisessä menettelyssä parlamentti ei voi valvoa, miten komissio panee ohjelman 
täytäntöön, sillä parlamentti ei saa tietoa vuotuisesta työohjelmasta eikä sillä ole oikeutta 
valvoa työohjelmaa, jossa esitetään yksityiskohtaisesti, mitkä ovat asetetut tavoitteet ja 
odotetut tulokset, mikä on täytäntöönpanomenetelmä, mikä on rahoitussuunnitelman 
mukainen budjetti, millaisia rahoitettavat toimet ovat, mikä on kullekin toimelle 
myönnettävän tuen suuntaa-antava suuruus, mitkä ovat keskeiset arviointikriteerit ja mikä on 
yhteisrahoituksen enimmäisosuus.

Nämä tekijät täydentävät SEUT:n 290 artiklan mukaisesti perussäädöksen muita kuin 
keskeisiä osia ja siksi ne olisi joko sisällytettävä perussäädöksen tai hyväksyttävä antamalla 
delegoituja säädöksiä.

Esittelijä ehdottaa siksi delegoitujen säädösten käyttöönottoa (tarkistukset 24, 166 ja 167) 
sekä kaikkien täytäntöönpanosäädöksiin liittyvien säännösten poistamista (tarkistukset 23, 
165, 168, 169 ja 170).

11. Talousarvio (18 artikla)

Esittelijä on tyytyväinen ehdotettuun 1 801 miljoonan euron budjettiin, joka on itse asiassa 
37 prosenttia suurempi kuin nykyisten MEDIA-, MEDIA Mundus - ja Kulttuuri 2007 
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-ohjelmien yhteenlasketut budjetit.

Puiteohjelman soveltamisala on kuitenkin aiempaa laajempi, koska siihen on sisällytetty 
kulttuuriala ja luovat toimialat ja sen tuensaajien ja osallistujamaiden sekä toteutettavien 
toimien määrä on lisääntynyt.

Esittelijä ehdottaa budjetin eriyttämistä kahden ohjelman ja monialaisen ohjelmalohkon 
kesken (tarkistus 172) ja esittää yhteisrahoitukselle ohjeellista enimmäisosuutta (tarkistus 
173).


