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LYHYET PERUSTELUT

Nyt kun rahoituskriisin ja säästötoimenpiteiden sosiaaliset ja työllisyysvaikutukset ovat ennen 
näkemättömän dramaattisia ja uhkaavat kansalaisia vaikealla ja pitkäaikaisella köyhyydellä ja 
sosiaalisella syrjäytymisellä, on varmistettava, että lainsäädäntöehdotukset todella helpottavat 
kansalaisten elämää. Lisäksi on varmistettava, että ne ovat kaikkien kansalaisten ulottuvilla 
heidän kansallisuudestaan tai sosiaalisesta asemastaan riippumatta.

Euroopan unionissa on tällä hetkellä 24,5 miljoonaa työtöntä; se on 10,2 prosenttia 
työikäisistä kansalaisista. Nuorten on selvittävä järkyttävästä yli 22,4 prosentin 
työttömyysasteesta, osittain jopa korkeammasta (lähes 50 prosenttia useissa jäsenvaltioissa)1. 
Siksi on tehtävä kaikki voitava ja tarjottava mahdollisuuksia ja apua aloille, joilla näyttää 
olevan kasvupotentiaalia. Kulttuurialalla ja luovilla toimialoilla tällainen kasvu- ja 
kehityspotentiaali on helposti havaittavissa, sillä vuosien 2000 ja 2007 välillä työllisyys näillä 
aloilla kasvoi keskimäärin 3,5 prosenttia vuodessa verrattuna 1 prosenttiin EU-27:n 
kokonaistaloudessa2. Vuonna 2008 alojen osuus Euroopan BKT:stä oli 4,5 prosenttia, ja niillä 
työskenteli noin 3,8 prosenttia työvoimasta. Lisäksi niillä on myönteinen, aktivoiva vaikutus 
muihin aloihin, kuten matkailuun, tietojenkäsittelyalaan ja koulutukseen.

Luova Eurooppa -ohjelma on jälleen yksi puiteohjelma, joka saattaa saada aikaan merkittäviä 
parannuksia luovien toimialojen ja kulttuurialan toimijoiden elämässä, mutta vain siinä 
tapauksessa, että se käynnistetään asianmukaisesti ja että se vastaa alojen ja niiden kaikkien 
toimijoiden tarpeisiin ja haasteisiin.

Kaikesta huolimatta kulttuuriala ja luovat toimialat ovat aivan yhtä epäyhtenäisiä ja 
moninaisia kuin koko EU. Komission ehdotuksessa mainitaan jo se tosiseikka, että EU:n 
kulttuuriala ja luovat toimialat ovat jakautuneet kansallisten ja kielellisten rajojen mukaan. Ei 
kuitenkaan voi jättää huomiotta sitä, että toimijoiden mahdollisuuksissa käynnistää ja 
ylläpitää toimintaansa on enemmänkin eroja. Joissakin jäsenvaltioissa, joissa on alhaisempi 
tuotantokapasiteetti, rajallinen ostovoima ja sponsorointikapasiteetti, kulttuurialan ja luovien 
toimialojen tilanne on paljon vaikeampi. Näin ollen esittelijä ehdottaa, että näiden maiden 
osalta on ryhdyttävä erityisiin toimenpiteisiin, jotta voidaan kasvattaa kulttuurialan ja luovien 
toimialojen mahdollisuuksia löytää asiakkaita.

Toinen huomioitava tekijä on heikommassa sosiaalisessa asemassa oleviin ryhmiin kuuluvien 
toimijoiden (kuten vammaisten tai erilaisiin vähemmistöryhmiin kuuluvien) vaativa tehtävä 
ylipäänsä osallistua Luova Eurooppa -ohjelmaan ja saada rahoitusta. Esittelijä haluaa 
painottaa, että näiden ihmisten kulttuurisia oikeuksia on suojeltava ja edistettävä.

Vielä on lisättävä yksi näkökohta, nimittäin mikroyritysten merkitys. Komission tietojen 
mukaan 99 prosenttia kaikista EU:n yrityksistä on pk-yrityksiä ja 90 prosenttia niistä on 
todella mikroyrityksiä (joissa on alle kymmenen työntekijää; todellisuudessa ne työllistävät 
keskimäärin viisi henkilöä). Nämä mikroyritykset työllistävät 53 prosenttia Euroopan 
työvoimasta; näin ollen ne ovat talouksille välttämättömiä. Ne ovat myös merkittävässä 

                                               
1 Eurostatin tiedote, http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=STAT/12/52& 
2 Euroopan komission lehdistötiedote, http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/11/1399.
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asemassa kulttuurialalla ja luovilla toimialoilla, joten on erittäin tärkeää varmistaa, että 
ohjelma hyödyttää niitä.

Myöskään nuoria toimijoita ei saa jättää huomiotta; on äärimmäisen tärkeää, että he saavat 
mahdollisimman paljon apua ja kannustimia yritystensä ja organisaatioidensa perustamiseen, 
pyörittämiseen ja kansainvälistämiseen.

Kulttuurialan ja luovien toimialojen kilpailukyvyn vahvistamiseksi siten, että Eurooppa 2020 
-strategiasta tulee todellisuutta, Luova Eurooppa -ohjelman pitäisi tukea toimijoita 
kansainvälisessä toiminnassa varustamalla heidät tässä yhteydessä tarvittavilla 
yritystoiminnallisilla ja viestintätaidoilla. Ohjelman pitäisi myös edistää osallistumista 
erityisesti näiden alojen ammattilaisille räätälöityihin johtamis-, liiketoiminta- ja 
yritystoiminnallisiin koulutuksiin heidän taloudellisen riippumattomuutensa vahvistamiseksi 
ja toimintansa kestävyyden varmistamiseksi.

Jotta alat voivat edistyä merkittävämmin, on varmistettava Luova Eurooppa -ohjelman 
yleinen yhdenmukaisuus ja täydentävyys suhteessa muihin olennaisiin EU:n 
rahoituslähteisiin, kuten ESR:ään, sosiaalisia muutoksia ja innovaatioita koskevaan EU:n 
ohjelmaan ja EAKR:ään.

Aivan kuten muidenkin ohjelmien kohdalla, seurannalla ja arvioinnilla on ratkaiseva 
merkitys; näin ollen perusteltu sarja indikaattoreita on olennaisen tärkeä. 
Yksityiskohtaisemman kuvan saamiseksi tilanteesta ja alojen muutoksesta (jonka ohjelma tuo 
mukanaan) tarvitaan niiden osuutta työpaikoista ja BKT:stä koskevan tiedon lisäksi myös 
lukuja alojen muutoksesta niiden toimijoiden toiminnan kestävyyden osalta ja heikommassa 
sosiaalisessa asemassa olevien toimijoiden osallistumisesta Luova Eurooppa -ohjelmaan. Kun 
tavoitteena on kulttuurialan ja luovien toimialojen rahoituspohjan vahvistaminen, on 
rahoituksen tukivälineen puitteissa myönnettyjen lainojen arvon lisäksi seurattava ja 
arvioitava myös koheesiomaista tulevien ja rahoituksen tukivälineestä hyötyviin, 
heikommassa sosiaalisessa asemassa oleviin ryhmiin kuuluvien edunsaajien lukumäärää.

TARKISTUKSET

Työllisyys- ja sosiaalivaliokunta pyytää asiasta vastaavaa kulttuuri- ja koulutusvaliokuntaa 
sisällyttämään mietintöönsä seuraavat tarkistukset:

Tarkistus 1

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 

(1) Sopimuksella pyritään yhä tiiviimpään 
yhteyteen Euroopan kansojen välillä ja 
annetaan unionille tehtäväksi muiden 
muassa myötävaikuttaa siihen, että 
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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.

jäsenvaltioiden kulttuurit kehittyvät 
kukoistaviksi, pitäen arvossa niiden 
kansallista ja alueellista monimuotoisuutta 
ja ottaen tarpeen mukaan huomioon 
kilpailukyvyn kannalta tarpeellisten 
edellytysten turvaaminen. Tarvittaessa 
unioni tukee ja täydentää jäsenvaltioiden 
toimia, joiden tarkoituksena on sekä pitää 
arvossa että edistää kulttuurista ja 
kielellistä monimuotoisuutta, vahvistaa 
Euroopan kulttuurialaa ja luovia 
toimialoja sosiaaliseen ja taloudelliseen 
kehitykseen myötävaikuttavina tekijöinä
ja helpottaa mukautumista elinkeinoelämän 
muutoksiin erityisesti ammatillisen 
koulutuksen ja täydennyskoulutuksen
kautta.

Tarkistus 2

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 3 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(3) Kulttuuria kansainvälistyvässä 
maailmassa koskevassa Euroopan 
toimintasuunnitelmassa, joka vahvistettiin 
16 päivänä marraskuuta 2007 annetulla 
neuvoston päätöslauselmalla, asetetaan 
tavoitteet Euroopan unionin tulevalle 
toiminnalle, joka liittyy kulttuurialaan ja 
luoviin toimialoihin. 
Toimintasuunnitelman tarkoituksena on 
edistää kulttuurista monimuotoisuutta ja 
kulttuurien välistä vuoropuhelua sekä alan 
ammattilaisten liikkuvuutta, suojella ja 
edistää vähemmistöihin kuuluvien 
henkilöiden ja sosiaalisesti syrjäytyneiden 
ihmisten kulttuurisia oikeuksia, vahvistaa 
kulttuurin asemaa luovuuden ja sosiaalisen 
osallisuuden lähteenä kasvun ja 
työllisyyden lisäämistä koskevan 
Eurooppa 2020 -strategian puitteissa sekä 
tuoda esille kulttuurin keskeistä merkitystä 
unionin kansainvälisissä suhteissa.
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Tarkistus 3

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(5) Unioni on osapuolena Unescon 
yleissopimuksessa kulttuuri-ilmaisujen 
moninaisuuden suojelemisesta ja 
edistämisestä, joka tuli voimaan 18 päivänä 
maaliskuuta 2007. Sen tavoitteena on 
vahvistaa kansainvälistä yhteistyötä, johon 
kuuluvat myös yhteistuotanto- ja 
yhteisjakelusopimukset, ja solidaarisuutta 
kaikkien maiden ja ihmisten kulttuuri-
ilmaisujen tukemiseksi. Yleissopimuksessa 
todetaan, että on syytä kiinnittää 
asiaankuuluvaa huomiota eri 
sosiaaliryhmiin, mukaan lukien 
vähemmistöjen edustajat.

Tarkistus 4

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 10 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(10) Euroopan kulttuuriala ja luovat 
toimialat ovat luonnostaan jakautuneet 
kansallisten ja kielellisten rajojen 
mukaisesti. On kuitenkin otettava 
huomioon alueellisen tason kulttuuriala 
ja luovat toimialat, jotka eivät aina 
noudattele jäsenvaltioiden kansallisia ja 
kielellisiä rajoja, sekä näiden alojen 
pirstaloituneisuus ja sen vaikutukset 
mahdollisuuksiin esittäytyä laajemmalle 
yleisölle. Kansallisten erojen osalta ei 
voida jättää huomiotta sitä, että 
kulttuurialan ja luovien toimialojen 
tilanne on paljon vaikeampi joissakin 
jäsenvaltioissa, joissa on alhaisempi 
tuotantokapasiteetti, rajallinen ostovoima 
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valintamahdollisuuksia. ja vähäinen sponsorointikapasiteetti. Siksi 
tarvitaan erityistoimenpiteitä, jotta 
voidaan parantaa kulttuurialan ja luovien 
toimialojen mahdollisuuksia saavuttaa 
asiakkaat. Toisaalta tällainen 
pirstaloituneisuus merkitsee sitä, että 
kulttuurikenttä on monimuotoinen ja 
koostuu erilaisista ja hyvin itsenäisistä 
osista ja tarjoaa siten kanavan eri 
kulttuurimuodoille, joista Euroopan 
monimuotoinen kulttuuriperintö rakentuu.
Toisaalta pirstaloituneisuus johtaa siihen, 
että kulttuurialan ja luovien alojen teokset 
ja toimijat eivät liiku riittävästi maasta 
toiseen unionin sisällä tai sen ulkopuolella. 
Siitä aiheutuu myös maantieteellistä ja 
sosiaalista epätasapainoa, ja se rajoittaa 
kuluttajien valintamahdollisuuksia.

Tarkistus 5

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 11 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(11) Digitalisoitumisella on valtaisa 
vaikutus kulttuurialan ja luovien alojen 
tuotteiden ja palvelujen tuotantoon, 
levitykseen, käyttöön, kulutukseen ja 
rahallisen arvon määräytymiseen. Sen 
avulla voidaan varmistaa kulttuurialan 
tuotteiden parempi saatavuus sekä 
vahvistaa kulttuurien välisiä suhteita.
Nämä muutokset tarjoavat suuria 
mahdollisuuksia Euroopan kulttuurialalle 
ja luoville toimialoille. 
Levityskustannusten aleneminen, uudet 
jakelukanavat ja erikoistuotteille avautuvat 
uudet mahdollisuudet voivat helpottaa 
markkinoille pääsyä ja lisätä liikkuvuutta 
maailmanlaajuisesti. Jotta nämä 
mahdollisuudet voitaisiin käyttää hyväksi 
ja sopeutua digitalisoitumisen ja 
globalisoitumisen tuomiin muutoksiin, 
kulttuurialalla ja luovilla toimialoilla on 
hankittava uusia taitoja, voitava saada 
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sopeutettava liiketoimintamalleja. helpommin rahoitusta laitteistojen 
saattamiseksi ajan tasalle, kehitettävä uusia 
tuotanto- ja jakelumenetelmiä ja
sopeutettava liiketoimintamalleja.
Sosiaalisesti muita heikommassa 
asemassa olevien toimijoiden on vaikea 
täyttää näitä uusia vaatimuksia, ja siksi 
tällaisiin toimijoihin olisi kiinnitettävä 
erityistä huomiota.

Tarkistus 6

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 kansalaisjärjestöjä tai 
yhdistyksiä, pieniä toimijoita, kuten pk-
yrityksiä ja mikroyrityksiä, koskevista 
suurimmista haasteista on vaikeus saada 
rahoitusta toimintaa ja toiminnan 
käynnistämistä, kasvua, kilpailukyvyn 
säilyttämistä ja kansainvälistymistä varten. 
Tämä ongelma koskee mikroyrityksiä ja
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.

Tarkistus 7

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 

(20) On tarpeen varmistaa kaikkien tämän 
ohjelman puitteissa toteutettavien toimien 
Euroopan tason lisäarvo, täydentävyys 
jäsenvaltioiden toimien kanssa sekä se, että 
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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.

toimet ovat yhdenmukaisia Euroopan 
unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 
167 artiklan 4 kohdan ja muiden unionin 
toimien kanssa etenkin koulutuksen, 
työllisyyden, tutkimuksen ja innovoinnin, 
sosiaalipolitiikan, teollisuus- ja 
koheesiopolitiikan, matkailun sekä 
ulkosuhteiden alalla.

Tarkistus 8

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 27 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(27) Tulospohjaisen arvioinnin 
periaatteiden mukaisesti ohjelman 
seurantaan ja arviointiin liittyvien 
menettelyjen olisi perustuttava 
yksityiskohtaisiin vuosittaisiin raportteihin, 
ja niissä olisi viitattava tässä asetuksessa 
vahvistettuihin määrällisiin, laadullisiin,
mitattavissa ja toteutettavissa oleviin, 
asiaan kuuluviin ja ajallisesti määrättyihin 
tavoitteisiin ja indikaattoreihin. 
Vuosittaiset kertomukset olisi toimitettava 
ja esitettävä Euroopan parlamentille.

Tarkistus 9

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 30 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(30 a) Ohjelman täytäntöönpanon 
yhteydessä on tärkeää seurata 
kulttuurialalle ja luoville toimialoille 
syntyvien työpaikkojen laatua, sillä 
näiden alojen työsuhteet ovat usein 
epävarmoja ja epävakaita.
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Tarkistus 10

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 30 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(30 b) Ohjelman täytäntöönpanon 
yhteydessä olisi käytävä vuoropuhelua 
kulttuurialan ja luovien toimialojen 
kaikkien sidosryhmien sekä 
kansalaisyhteiskunnan ja voittoa 
tavoittelemattoman sektorin toimijoiden 
kanssa.

Tarkistus 11

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Tarkistus 12

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 2 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

(d) entistä tasapuolisemman 
toimintaympäristön luominen Euroopan 
kulttuurialalle ja luoville toimialoille niin, 
että otetaan huomioon alhaisen 
tuotantokapasiteetin maat ja/tai 
maantieteellisesti tai kielellisesti suppea-
alaiset maat tai alueet sekä muita 
heikommassa asemassa oleviin ryhmiin 
kuuluvat toimijat.
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Tarkistus 13

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 kulttuurialaa ja luovia 
toimialoja, niiden kilpailukykyä ja myös 
niiden sosiaalisen osallisuuden 
ulottuvuuksia, jotta ne voivat 
myötävaikuttaa Euroopan sosiaaliseen ja 
taloudelliseen kehitykseen ja edistää
älykästä, kestävää ja osallistavaa kasvua.

Tarkistus 14

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

(a) vahvistaa Euroopan kulttuurialan ja 
luovien toimialojen kansainvälisiä 
toimintamahdollisuuksia esimerkiksi 
huolehtimalla siitä, että toimijoilla on 
tarvittavat viestintä- ja yrittäjyystaidot;

Tarkistus 15

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

(c) vahvistaa kulttuurialan ja luovien 
toimialojen ja varsinkin mikroyritysten,
pienten ja keskisuurten yritysten ja 
organisaatioiden sekä julkisten, ei-
kaupallisten ja muita heikommassa 
sosiaalisessa asemassa olevien toimijoiden 
rahoituspohjaa ja taloudellista 
riippumattomuutta sekä parantaa
erityisesti kulttuurialan ja luovien 
toimialojen ammattilaisille räätälöidyn 
johtamis-, liiketoiminta- ja 
yrittäjäkoulutuksen saatavuutta 



PE487.969v02-00 12/22 AD\912475FI.doc

FI

avaamalla nykyisiä koulutusalan 
ohjelmia, kuten elinikäisen oppimisen 
ohjelma, Erasmus-ohjelma jne.;

Tarkistus 16

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

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

1. Komissio perustaa kulttuurialaa ja luovia 
toimialoja varten tukivälineen, jota 
hallinnoidaan mikroyritysten sekä pienten 
ja keskisuurten yritysten määritelmästä 
annetussa komission suosituksessa 
2003/361/EY tarkoitetuille 
mikroyrityksille, pienille ja keskisuurille 
yrityksille, yhdistyksille ja säätiöille
suunnatun unionin velkainstrumentin 
yhteydessä. Tukivälineen ensisijaiset 
tavoitteet ovat seuraavat:

Tarkistus 17
Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 1 kohta – a alakohta

Luonnos lainsäädäntöpäätöslauselmaksi Tarkistus

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

(a) helpottaa rahoituksen saantia 
kulttuurialan ja luovien toimialojen 
mikroyrityksille sekä pienille ja 
keskisuurille yrityksille ja organisaatioille 
Euroopassa kiinnittäen erityistä huomiota 
nuoriin toimijoihin ja muita heikommassa 
sosiaalisessa asemassa oleviin ryhmiin 
kuuluviin toimijoihin;
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Tarkistus 18

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

(a) uusia liiketoimintamalleja, sosiaalisen 
osallisuuden malleja, koulutusohjelmia ja 
vertaisoppimistoimia sekä kulttuurialan 
toimijoiden ja päättäjien välistä, 
kulttuurialan ja luovien toimialojen 
kehittämiseen liittyvää verkottumista
koskevien kokemusten ja tietämyksen 
vaihto;

Tarkistus 19

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – f kohta – 1 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– Luova Eurooppa -ohjelmasta 
tiedottaminen kansallisella tasolla;

– Luova Eurooppa -ohjelmasta 
tiedottaminen kansallisella ja alueellisella
tasolla;

Tarkistus 20

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – f kohta – 3 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

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

– ammattilaisten, instituutioiden, 
foorumien ja verkostojen rajatylittävän 
liikkuvuuden ja yhteistyön edistäminen 
kulttuurialalla ja luovilla toimialoilla;
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Tarkistus 21

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

Komission teksti Tarkistus

(a a) toimet, joilla tuetaan 
kulttuuritoimintaa ja taiteilijoiden 
osallistumista sosiaaliseen 
integrointitoimintaan;

Tarkistus 22

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

Komission teksti Tarkistus

(b a) toimet, joilla tuetaan kulttuurialan 
toimijoiden luovuutta ja kokeiluja 
organisaation koosta riippumatta;

Tarkistus 23

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

(c) tuki, jolla vahvistetaan eurooppalaisten 
toimijoiden ja kansainvälisten 
kulttuuriverkostojen mahdollisuuksia 
hyödyntää uusia ammatillisia 
mahdollisuuksia, ammatillisia 
kouluttautumismahdollisuuksia sekä 
toimijoiden liikkuvuusmahdollisuuksia.
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Tarkistus 24

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) tuetaan eurooppalaisen kirjallisuuden
levitystä;

(b) tuetaan eurooppalaisten teosten ja 
taide- ja kulttuurituotteiden levitystä yli 
rajojen;

Tarkistus 25

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 2 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

(c) tuetaan yleisöjen saavuttamista ja 
kulttuurin tuomista kaikkien ulottuville
keinona virittää kiinnostusta eurooppalaisia 
kulttuuriteoksia kohtaan.

Tarkistus 26
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) yhteistyö, jonka puitteissa eri maiden 
toimijat toteuttavat yhtä alaa koskevia tai 
monialaisia toimia ja jossa kiinnitetään
erityistä huomiota muita heikommassa 
sosiaalisessa asemassa oleviin toimijoihin;

Tarkistus 27

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

(c) sellaisten organisaatioiden toiminta, 
jotka tarjoavat eurooppalaisen kanavan 
uusien taitajien kehittymiselle ja edistävät

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

helpottavat taiteilijoiden ja teosten 
liikkuvuutta. Taiteilijoiden olisi voitava 
käyttää oikeuksiaan tehokkaasti ilman 
minkäänlaista sosiaaliturvaan tai 
työttömyys- ja eläketurvaan liittyvää 
syrjintää riippumatta siitä, missä unionin 
jäsenvaltiossa he työskentelevät;

Tarkistus 28

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

(b) toimet, joilla tuetaan audiovisuaalialan 
toimijoita sellaisten eurooppalaisten 
audiovisuaalisten teosten aikaansaamiseksi, 
joilla on hyvät mahdollisuudet levitä yli 
rajojen, ja joissa kiinnitetään erityistä 
huomiota muita heikommassa 
sosiaalisessa asemassa oleviin toimijoihin;

Tarkistus 29

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 
ammattilaisille suunnattuihin
audiovisuaalialan tapahtumiin, alan 
messuille ja jatkokoulutustoimintaan sekä 
edistetään liiketoiminnan online-
apuvälineiden käyttöä sekä Euroopassa että 
sen ulkopuolella;
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Tarkistus 30

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – h alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

(h) toimet, joilla tuetaan aloitteita, joiden 
tavoitteena on esitellä ja markkinoida 
erilaisia eurooppalaisia audiovisuaalisia 
teoksia ja erityisesti niiden kielellistä 
monimuotoisuutta tukemalla 
käännöstoimintaa, jälkiäänitystä ja 
tekstitystä;

Tarkistus 31

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – i alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

(i) toimet, joiden tarkoituksena on lisätä 
yleisön tietämystä ja kiinnostusta 
yhteiskuntien moninaisesta ja 
monitahoisesta luonteesta;

Tarkistus 32

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – j a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(j a) toimet, joilla tuetaan 
tukijärjestelmien käyttöönottoa 
kulttuurikeskuksissa ja oppilaitoksissa, 
jotta voidaan parantaa näkö- ja 
kuulovammaisten mahdollisuuksia 
osallistua kulttuurielämään ja saada 
perus- ja ammattikoulutusta.
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Tarkistus 33

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Tarkistus 34

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, sosiaalisia 
muutoksia ja innovaatioita koskeva 
Euroopan unionin ohjelma (erityisesti 
Progress-mikrorahoitusjärjestely),
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.
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Tarkistus 35
Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 1 kohta – a alakohta – 1 a luetelmakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

– toimialoilla tapahtuvat eri toimijoiden 
toiminnan kestävyyteen liittyvät 
muutokset;

Tarkistus 36

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

Komission teksti Tarkistus

– toimialoilla tapahtuvat muutokset, jotka 
liittyvät muita heikommassa sosiaalisessa 
asemassa olevien toimijoiden 
osallistumiseen ohjelmaan;

Tarkistus 37

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

Komission teksti Tarkistus

– kulttuurialan toimijoiden 
kansainvälistyminen ja rajat ylittävien 
kumppanuuksien lukumäärä;

– kulttuurialan toimijoiden 
monipuolistuminen, kansainvälistyminen 
ja liikkuvuus sekä rajat ylittävien 
kansainvälisten kumppanuuksien 
lukumäärä;

Tarkistus 38

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

Komission teksti Tarkistus

– niistä jäsenvaltioista tulevien lopullisten 
tuensaajien lukumäärä, joissa on 
alhainen tuotantokapasiteetti, rajallinen 
ostovoima ja vähäinen 
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sponsorointikapasiteetti jne.;

Tarkistus 39
Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 1 kohta – b alakohta – 3 alakohta – 3 b luetelmakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

– rahoituksen tukivälineestä hyötyviin, 
muita heikommassa sosiaalisessa 
asemassa oleviin ryhmiin kuuluvien 
lopullisten tuensaajien lukumäärä;

Tarkistus 40

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:o1041/2009/EY pitkäaikaisvaikutuksia 
koskevan arvioinnin tulokset.

(a) Säännöllisen seurannan lisäksi komissio 
esittää viimeistään vuoden 2017 loppuun 
mennessä ohjelman uusimista, muuttamista 
tai keskeyttämistä koskevan päätöksen 
tekemistä varten ulkopuolisen 
arviointikertomuksen, jossa arvioidaan 
ohjelman tavoitteiden saavuttamista, sen 
tehokkuutta ja siitä saatavaa eurooppalaista 
lisäarvoa. Arvioinnissa on käsiteltävä 
yksinkertaistamisen laajuutta, sisäistä ja 
ulkoista johdonmukaisuutta, kaikkien 
tavoitteiden jatkuvaa merkityksellisyyttä 
sekä sitä, miten toimenpiteillä on edistetty 
unionin painopisteiden eli älykkään, 
kestävän ja osallistavan kasvun 
toteutumista. Siinä otetaan huomioon 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
päätöksen N:o 1855/2006/EY, päätöksen 
N:o 1718/2006/EY ja päätöksen 
N:o 1041/2009/EY pitkäaikaisvaikutuksia 
koskevan arvioinnin tulokset.
Ulkopuolinen arviointikertomus 
toimitetaan ja esitetään Euroopan 
parlamentille.
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Tarkistus 41

Ehdotus asetukseksi
Liite I – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Komissio perustaa kulttuurialaa ja luovia 
toimialoja varten tukivälineen, jota 
hallinnoidaan pienille ja keskisuurille 
yrityksille suunnatun Euroopan unionin 
velkainstrumentin yhteydessä. Näin 
myönnetty rahoitustuki varataan 
kulttuurialalla ja luovilla toimialoilla 
toimiville pienille ja keskisuurille 
yrityksille.

Komissio perustaa kulttuurialaa ja luovia 
toimialoja varten tukivälineen, jota 
hallinnoidaan mikroyrityksille sekä pienille 
ja keskisuurille yrityksille suunnatun 
unionin velkainstrumentin yhteydessä. 
Näin myönnetty rahoitustuki varataan 
kulttuurialalla ja luovilla toimialoilla 
toimiville mikroyrityksille sekä pienille ja 
keskisuurille yrityksille.
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