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Tarkistus 1
Pervenche Berès

Lausuntoluonnos
1 kohta 

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. korostaa, että on tärkeää torjua 
kulttuurialalla ja luovalla alalla 
esiintyvää epätasa-arvoa ja syrjintää 
erityisesti liittyen palkkoihin, työn ja 
ammattitaidon vastaavuuteen sekä 
sosiaaliturvaan; pyytää jäsenvaltioita 
mukauttamaan 
sosiaaliturvajärjestelmiään kulttuuri- ja 
luovalla alalla toimivien tarpeiden 
mukaisesti;

Poistetaan.

Or. fr

Tarkistus 2
Pascale Gruny, Marielle Gallo, Konstantinos Poupakis

Lausuntoluonnos
1 kohta 

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. korostaa, että on tärkeää torjua 
kulttuurialalla ja luovalla alalla esiintyvää 
epätasa-arvoa ja syrjintää erityisesti liittyen 
palkkoihin, työn ja ammattitaidon 
vastaavuuteen sekä sosiaaliturvaan; pyytää 
jäsenvaltioita mukauttamaan 
sosiaaliturvajärjestelmiään kulttuuri- ja 
luovalla alalla toimivien tarpeiden 
mukaisesti;

1. toteaa, että luovan alan teollisuus 
kuuluu tärkeänä osana EU:n talouteen ja 
myötävaikuttaa tulevaisuudessa 
huomattavasti Euroopan unionin 
asettamien työllisyyttä koskevien 
tavoitteiden toteuttamiseen 
Eurooppa 2020 -strategian mukaisesti, 
erityisesti uusien työpaikkojen sekä 
globalisaation aikakauden 
teollisuuspolitiikan aloitteiden kautta;
korostaa, että on tärkeää torjua 
kulttuurialalla ja luovalla alalla esiintyvää 
epätasa-arvoa ja syrjintää erityisesti liittyen 
palkkoihin, työn ja ammattitaidon 
vastaavuuteen sekä sosiaaliturvaan; pyytää 
jäsenvaltioita mukauttamaan 
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sosiaaliturvajärjestelmiään kulttuuri- ja 
luovalla alalla toimivien tarpeiden 
mukaisesti;

Or. fr

Tarkistus 3
Jean-Luc Bennahmias

Lausuntoluonnos
1 kohta 

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. korostaa, että on tärkeää torjua 
kulttuurialalla ja luovalla alalla esiintyvää 
epätasa-arvoa ja syrjintää erityisesti liittyen 
palkkoihin, työn ja ammattitaidon 
vastaavuuteen sekä sosiaaliturvaan; pyytää 
jäsenvaltioita mukauttamaan 
sosiaaliturvajärjestelmiään kulttuuri- ja 
luovalla alalla toimivien tarpeiden 
mukaisesti;

1. ottaa huomioon, että kulttuuriteollisuus 
ja luovan alan teollisuus työllistävät jo nyt 
arviolta viisi miljoonaa ihmistä Euroopan 
unionissa ja että tällä sektorilla on 
voimakasta Euroopan kasvua ja 
työllisyyttä tukevaa potentiaalia;

korostaa, että on tärkeää torjua 
kulttuurialalla ja luovalla alalla esiintyvää 
epätasa-arvoa ja syrjintää erityisesti liittyen 
palkkoihin, työn ja ammattitaidon 
vastaavuuteen sekä sosiaaliturvaan; pyytää 
jäsenvaltioita mukauttamaan 
sosiaaliturvajärjestelmiään kulttuuri- ja 
luovalla alalla toimivien tarpeiden 
mukaisesti;

Or. fr

Tarkistus 4
Jean-Luc Bennahmias

Lausuntoluonnos
1 kohta 

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. korostaa, että on tärkeää torjua 
kulttuurialalla ja luovalla alalla esiintyvää 
epätasa-arvoa ja syrjintää erityisesti liittyen 

1. korostaa, että kulttuuriteollisuus ja 
luovan alan teollisuus ovat ratkaisevan 
tärkeitä Eurooppa 2020 -strategian 
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palkkoihin, työn ja ammattitaidon 
vastaavuuteen sekä sosiaaliturvaan; pyytää 
jäsenvaltioita mukauttamaan 
sosiaaliturvajärjestelmiään kulttuuri- ja 
luovalla alalla toimivien tarpeiden 
mukaisesti;

tavoitteiden saavuttamisessa;

korostaa, että on tärkeää torjua 
kulttuurialalla ja luovalla alalla esiintyvää 
epätasa-arvoa ja syrjintää erityisesti liittyen 
palkkoihin, työn ja ammattitaidon 
vastaavuuteen sekä sosiaaliturvaan; pyytää 
jäsenvaltioita mukauttamaan 
sosiaaliturvajärjestelmiään kulttuuri- ja 
luovalla alalla toimivien tarpeiden 
mukaisesti;

Or. fr

Tarkistus 5
Raffaele Baldassarre, Sergio Gaetano Cofferati

Lausuntoluonnos
1 kohta 

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. . korostaa, että on tärkeää torjua 
kulttuurialalla ja luovalla alalla esiintyvää 
epätasa-arvoa ja syrjintää erityisesti liittyen 
palkkoihin, työn ja ammattitaidon 
vastaavuuteen sekä sosiaaliturvaan; pyytää 
jäsenvaltioita mukauttamaan 
sosiaaliturvajärjestelmiään kulttuuri- ja 
luovalla alalla toimivien tarpeiden 
mukaisesti;

1. korostaa, että on tärkeää torjua 
kulttuurialalla ja luovalla alalla esiintyvää 
epätasa-arvoa ja syrjintää erityisesti liittyen 
palkkoihin, työn ja ammattitaidon 
vastaavuuteen sekä sosiaaliturvaan; pyytää 
komissiota tekemään aloitteita, joilla 
pyritään mukauttamaan jäsenvaltioiden 
sosiaaliturvajärjestelmiä kulttuurialalla ja 
luovalla alalla toimivien tarpeiden 
mukaisesti siten, että niissä taataan 
arviointiperusteet, jotka vastaavat 
maantieteellisen liikkuvuuden 
vaatimuksia ja joissa otetaan huomioon 
tämän alan työsuhteiden usein toistuva 
katkonaisuus;

Or. it
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Tarkistus 6
Kinga Göncz

Lausuntoluonnos
1 kohta 

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. korostaa, että on tärkeää torjua 
kulttuurialalla ja luovalla alalla esiintyvää 
epätasa-arvoa ja syrjintää erityisesti liittyen 
palkkoihin, työn ja ammattitaidon 
vastaavuuteen sekä sosiaaliturvaan; pyytää 
jäsenvaltioita mukauttamaan 
sosiaaliturvajärjestelmiään kulttuuri- ja 
luovalla alalla toimivien tarpeiden 
mukaisesti;

1. korostaa, että on tärkeää torjua 
kulttuurialalla ja luovalla alalla esiintyvää 
epätasa-arvoa ja syrjintää erityisesti liittyen 
palkkoihin, työn ja ammattitaidon 
vastaavuuteen sekä sosiaaliturvaan; pyytää 
komissiota ja jäsenvaltioita tehostamaan 
yhteistyötä kulttuuri-, koulutus- ja 
liiketoiminnan alan toimijoiden kanssa 
heikommassa asemassa olevien nuorten 
työmarkkinoille siirtymisen 
helpottamiseksi;

Or. en

Tarkistus 7
Dirk Sterckx

Lausuntoluonnos
1 kohta 

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. . korostaa, että on tärkeää torjua 
kulttuurialalla ja luovalla alalla esiintyvää 
epätasa-arvoa ja syrjintää erityisesti liittyen 
palkkoihin, työn ja ammattitaidon 
vastaavuuteen sekä sosiaaliturvaan; 
pyytää jäsenvaltioita mukauttamaan 
sosiaaliturvajärjestelmiään kulttuuri- ja
luovalla alalla toimivien tarpeiden 
mukaisesti;

1. korostaa, että on tärkeää torjua 
kulttuurialalla ja luovalla alalla esiintyvää 
epätasa-arvoa ja syrjintää ja varmistaa
työn ja ammattitaidon vastaavuus sekä 
sosiaaliturvan riittävyys; pyytää 
jäsenvaltioita muuttamaan 
sosiaaliturvajärjestelmiään 
joustavammiksi, jotta niillä voidaan 
vastata kulttuurialalla ja luovalla alalla
toimivien tarpeisiin siten, että 
sosiaaliturvajärjestelmän erityispiirteet 
eivät ole esteenä alan luovuudelle;

Or. nl
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Tarkistus 8
Karima Delli, Patrick Le Hyaric, Jutta Steinruck

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. korostaa, että on tärkeää torjua 
kulttuurialalla ja luovalla alalla esiintyvää 
epätasa-arvoa ja syrjintää erityisesti liittyen 
palkkoihin, työn ja ammattitaidon 
vastaavuuteen sekä sosiaaliturvaan; pyytää 
jäsenvaltioita mukauttamaan 
sosiaaliturvajärjestelmiään kulttuuri- ja 
luovalla alalla toimivien tarpeiden 
mukaisesti;

1. korostaa, että on tärkeää torjua 
kulttuurialalla ja luovalla alalla esiintyvää 
epätasa-arvoa ja syrjintää erityisesti liittyen 
palkkoihin, pääsyyn työmarkkinoille, työn 
ja ammattitaidon vastaavuuteen sekä 
sosiaaliturvaan, työttömyysetuuksiin ja 
äitiyslomaan; pyytää jäsenvaltioita 
mukauttamaan sosiaaliturvajärjestelmiään 
kulttuuri- ja luovalla alalla toimivien 
tarpeiden mukaisesti;

Or. fr

Tarkistus 9
Elizabeth Lynne

Lausuntoluonnos
1 kohta 

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. korostaa, että on tärkeää torjua 
kulttuurialalla ja luovalla alalla esiintyvää 
epätasa-arvoa ja syrjintää erityisesti liittyen 
palkkoihin, työn ja ammattitaidon 
vastaavuuteen sekä sosiaaliturvaan; pyytää 
jäsenvaltioita mukauttamaan 
sosiaaliturvajärjestelmiään kulttuuri- ja 
luovalla alalla toimivien tarpeiden 
mukaisesti;

1. korostaa, että on tärkeää torjua 
kulttuurialalla ja luovalla alalla esiintyvää 
epätasa-arvoa ja syrjintää erityisesti liittyen 
palkkoihin, työn ja ammattitaidon 
vastaavuuteen sekä sosiaaliturvaan; pyytää 
jäsenvaltioita selvittämään, miten niiden 
sosiaaliturvajärjestelmiä on mahdollisesti 
muutettava, jotta ne vastaisivat kulttuuri-
ja luovalla alalla toimivien 
erityistarpeisiin;

Or. en
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Tarkistus 10
Jean-Luc Bennahmias

Lausuntoluonnos
1 kohta – 1 alakohta (uusi) 

Lausuntoluonnos Tarkistus

katsoo, että Euroopan unionissa ei ole 
annettu riittävästi tunnustusta sille, että 
kulttuuriteollisuudella ja luovan alan 
teollisuudella on runsaasti potentiaalia 
luoda työpaikkoja;

Or. fr

Tarkistus 11
Jean-Luc Bennahmias

Lausuntoluonnos
1 kohta – 2 alakohta (uusi) 

Lausuntoluonnos Tarkistus

korostaa, että kulttuurialan ja luovan 
alan kunnollisten ja korkealaatuisten 
työpaikkojen luontia on edistettävä;

Or. fr

Tarkistus 12
Karima Delli, Patrick Le Hyaric

Lausuntoluonnos
1 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

1 a. katsoo, että mahdollisuus hyödyntää 
tietämystä ja luovia sisältöjä kuuluu 
olennaisesti perusoikeuksiin, kuten 
kulttuurisen monimuotoisuuden 
kunnioittaminen, erityisesti heikoimmassa 
asemassa olevat huomioon ottaen;

Or. fr
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Tarkistus 13
Karima Delli, Patrick Le Hyaric

Lausuntoluonnos
1 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

1 b. katsoo, että tekijänoikeuksia 
koskevien poikkeusten yhtenäistämisen 
puute jarruttaa tietopohjaisten tuotteiden 
liikkuvuutta ja uusien työpaikkojen 
luomista innovatiivisilla aloilla, joilla 
tekniikka kehittyy jatkuvasti;

Or. fr

Tarkistus 14
Karima Delli, Patrick Le Hyaric

Lausuntoluonnos
1 c kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

1 c. katsoo, että luovuuden edellytyksiä 
ovat mahdollisuus hyödyntää jo olemassa 
olevaa tietämystä, teoksia ja luovia 
sisältöjä;

Or. fr

Tarkistus 15
Karima Delli, Patrick Le Hyaric

Lausuntoluonnos
1 d kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

1 d. katsoo, että kulttuuriteollisuudella ja 
luovan alan teollisuudella on potentiaalia 
luoda laadukkaita työpaikkoja, joita ei 
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voida siirtää muualle, ja että ne ovat 
ratkaisevassa asemassa tietämykseen ja 
innovointiin perustuvan yhteiskunnan 
kehittämisessä;

Or. fr

Tarkistus 16
Karima Delli, Patrick Le Hyaric

Lausuntoluonnos
1 e kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

1 e. katsoo, että tämä kulttuurialan ja 
luovan alan toimijoiden asemien 
monimuotoisuus – muun muassa 
harrastelijat, vapaaehtoistyöntekijät, 
palkansaajat, viihdealan tilapäiset 
työntekijät ja yksityisyrittäjät – ja heidän 
tapansa työskennellä heijastelee 
eurooppalaista runsautta, joka on 
säilytettävä siten, että varmistetaan 
samalla toimijoiden syrjimättömyys ja 
mahdollisuus nauttia työoikeuksista ja 
sosiaalisista oikeuksista ja taataan heille 
oikeudenmukainen ja säännöllinen 
palkkaus vähentäen samalla 
syrjäytymistä;

Or. fr

Tarkistus 17
Pervenche Berès

Lausuntoluonnos
1 a kohta (uusi) 

Lausuntoluonnos Tarkistus

1 a. korostaa kulttuuriteollisuuden ja 
luovan alan teollisuuden innovaatioiden 
kerrannaisvaikutusten seurauksena 
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syntyvää potentiaalia sellaisten uusien 
työpaikkojen luomiseen, joita ei voida 
siirtää muualle;

Or. fr

Tarkistus 18
Pervenche Berès

Lausuntoluonnos
1 b kohta (uusi) 

Lausuntoluonnos Tarkistus

1 b. katsoo, että olisi luotava ympäristö, 
joka edistää näiden elinkeinojen 
kehittymistä, jotta ne hyödyntäisivät 
työllistämispotentiaaliaan, ja että tämä 
asia liittyy komission parhaillaan 
käynnissä oleviin toimiin Eurooppa 2020 
-strategian lippulaivahankkeen 
"Globalisaation aikakauden 
teollisuuspolitiikka" yhteydessä;

Or. fr

Tarkistus 19
Pervenche Berès

Lausuntoluonnos
1 c kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

1 c. korostaa, että on tärkeää torjua 
kulttuurialalla ja luovalla alalla 
esiintyvää epätasa-arvoa, epätyypillisten 
työsopimusten nopeaa yleistymistä sekä 
etenkin palkkoihin, työn ja ammattitaidon 
vastaavuuteen sekä sosiaaliturvaan 
liittyvää syrjintää; pyytää jäsenvaltioita 
mukauttamaan 
sosiaaliturvajärjestelmiään kulttuurialalla 
ja luovalla alalla toimivien tarpeiden 
mukaisesti;
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Or. fr

Tarkistus 20
Sergio Gaetano Cofferati, Raffaele Baldassarre, Silvia Costa

Lausuntoluonnos
1 a kohta (uusi) 

Lausuntoluonnos Tarkistus

1 a. pitää perustavan tärkeänä kiinnittää 
huomiota tietotyöntekijöiden sekä luovan 
alan ja kulttuurialan työntekijöiden 
työehtoihin, sillä heidän merkityksensä on 
erittäin tärkeä EU:n talouden 
innovoinnin kannalta, mutta katsoo silti, 
että huomiota ei ole kiinnitetty riittävästi 
näiden ammattien liikkuvuudesta ja 
katkonaisuudesta johtuviin 
erityispiirteisiin ja -luonteeseen; kehottaa 
näin ollen komissiota syventämään 
entisestään katsantokantojaan ja 
esittämään niitä koskevia ehdotuksia;

Or. it

Tarkistus 21
Silvia Costa, Sergio Gaetano Cofferati

Lausuntoluonnos
1 b kohta (uusi) 

Lausuntoluonnos Tarkistus

1 b. tähdentää, että kulttuuri on yleisen 
edun mukainen perushyödyke, joka on 
Euroopan kasvun kannalta kaikilta osin 
välttämätön ja joka on 
kansallismielisyyden ja muiden rajojen 
tuolla puolen; on vakuuttunut siitä, että 
EU:n on tuettava kulttuuriteollisuutta ja 
luovan alan teollisuutta niitä varten 
tarkoitetuilla ohjelmilla ja 
takuurahastoilla;

Or. it
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Tarkistus 22
Silvia Costa, Sergio Gaetano Cofferati

Lausuntoluonnos
1 c kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

1 c. tunnustaa kulttuuriteollisuuden ja 
luovan alan teollisuuden strategisen 
merkityksen Eurooppa 2020 -strategialle 
siltä osin kuin ne edistävät kulttuuri-
identiteettien muovautumista ja 
hyödyttävät koko tuotantosektoria, koska 
niiden innovatiivisuuspotentiaali on suuri 
(etenkin, jos tuotanto on voittoa 
tavoittelematonta), ja varsinkin 
työllisyyttä, laatuosaamista, 
kansainvälistä kilpailukykyä, alueiden ja 
luonnon- tai kulttuuriperintökohteiden 
arvoon nostamista ja teknistä innovointia;

Or. it

Tarkistus 23
Licia Ronzulli

Lausuntoluonnos
1 a kohta (uusi) 

Lausuntoluonnos Tarkistus

1 a. panee merkille, että 
kulttuuriteollisuus ja luovan alan 
teollisuus ovat jatkuvassa kehityksen 
tilassa, jolle on ominaista nopea muutos 
sekä tiedonvälitykseen ja viestintään 
sovellettavan digitaalitekniikan 
maailmanlaajuinen leviäminen;

Or. it
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Tarkistus 24
Licia Ronzulli

Lausuntoluonnos
1 b kohta (uusi) 

Lausuntoluonnos Tarkistus

1 b. korostaa, että rahoituksen saanti on 
keskeinen kasvua estävä tekijä monille 
tämän alan yrityksille; ottaa huomioon, 
että kulttuurialan ja luovan alan yrittäjät 
johtavat usein pieniä tai keskisuuria 
yrityksiä;

Or. it

Tarkistus 25
Licia Ronzulli

Lausuntoluonnos
1 c kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

1 c. panee merkille, että 
kulttuuriteollisuus ja luovan alan 
teollisuus myötävaikuttavat usein 
taantuviin paikallistalouksiin, sillä ne 
edistävät uuden taloudellisen toiminnan 
syntymistä ja luovat uusia työpaikkoja, 
jotka puolestaan tukevat kokonaisten 
EU:n alueiden kehitystä;

Or. it

Tarkistus 26
Licia Ronzulli

Lausuntoluonnos
1 d kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

1 d. korostaa, että kulttuuriteollisuus ja 
luovan alan teollisuus ovat ensiarvoisen 
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tärkeitä kasvulle, työllisyydelle ja 
kilpailukyvylle ja lisäksi ne voivat 
myötävaikuttaa kulttuuri-identiteetin ja 
kulttuurisen monimuotoisuuden 
edistämiseen paikallis- tai aluetasolla;

Or. it

Tarkistus 27
Karima Delli, Patrick Le Hyaric

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. pyytää komissiota vaalimaan ja 
kannattamaan kulttuuripalveluiden ja 
voittoa tavoittelemattomien järjestöjen 
toimia, joilla kehitetään solidaarista luovaa 
taloutta;

2. pyytää komissiota vaalimaan ja 
kannattamaan kulttuuripalveluiden ja 
voittoa tavoittelemattomien järjestöjen 
toimia, joilla kehitetään solidaarista luovaa 
taloutta; kehottaa komissiota ja 
jäsenvaltioita edistämään ja 
vakiinnuttamaan hyviä käytänteitä, kuten 
alennetut hinnat, kulttuurisetelit ja 
ilmainen kulttuuritoiminta, joilla pyritään 
helpottamaan nuorten ja heikoimmassa 
asemassa olevien mahdollisuuksia päästä 
käsiksi kulttuuriin ja hyödyntää luovia 
sisältöjä;

Or. fr

Tarkistus 28
Pascale Gruny, Marielle Gallo, Konstantinos Poupakis

Lausuntoluonnos
2 kohta 

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. pyytää komissiota vaalimaan ja 
kannattamaan kulttuuripalveluiden ja 
voittoa tavoittelemattomien järjestöjen 
toimia, joilla kehitetään solidaarista
luovaa taloutta;

2. pyytää komissiota edistämään 
yliopistojen, yritysten ja taiteellisen 
toiminnan välistä yhteistyötä, jonka avulla 
tarjotaan mahdollisuuksia
kulttuuripalveluiden hyödyntämiseen ja 
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kehitetään luovaa taloutta Euroopan 
unionin alueella; korostaa, että on 
pantava täytäntöön toimintalinjoja, joilla 
myötävaikutetaan työpaikkojen 
säilyttämiseen ja luomiseen, jotta 
Euroopan unionin luovan talouden 
sektori kehittyisi;

Or. fr

Tarkistus 29
Dirk Sterckx

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. pyytää komissiota vaalimaan ja 
kannattamaan kulttuuripalveluiden ja 
voittoa tavoittelemattomien järjestöjen 
toimia, joilla kehitetään solidaarista luovaa 
taloutta;

2. pyytää komissiota vaalimaan ja 
kannattamaan kulttuuripalveluiden ja 
voittoa tavoittelemattomien järjestöjen 
toimia sekä yksityisiä aloitteita, joilla 
kehitetään luovaa taloutta;

Or. nl

Tarkistus 30
Silvia Costa, Sergio Gaetano Cofferati

Lausuntoluonnos
2 a kohta (uusi) 

Lausuntoluonnos Tarkistus

2 a. katsoo, että kulttuuriteollisuutta ja 
luovan alan teollisuutta koskevaan 
vihreään kirjaan sisältyvään luetteloon on 
lisättävä muoti ja kestävä 
kulttuurimatkailu, koska molemmille 
aloille on tyypillistä voimakas luovuus ja 
yrittäjyys, jotka ovat merkittäviä EU:n 
taloudelle ja sen kansainväliselle 
kilpailukyvylle;

Or. it



AM\838783FI.doc 17/40 PE452.703v01-00

FI

Tarkistus 31
Sylvana Rapti, Chrysoula Paliadeli

Lausuntoluonnos
2 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

2 a. katsoo, että kulttuurialalla ja luovalla 
alalla työskentelevien osaamista, kykyjä ja 
työmahdollisuuksia on parannettava, ja 
kehottaa jäsenvaltioita edistämään 
elinikäisen oppimisen ohjelmia tätä 
tarkoitusta varten;

Or. el

Tarkistus 32
Liisa Jaakonsaari

Lausuntoluonnos
2 a kohta (uusi) 

Lausuntoluonnos Tarkistus

2 a. Korostaa luovan alan työllistävää 
vaikutusta Euroopan unionissa sekä alan 
tekijöiden työsuhteiden epätyypillisyyttä 
verrattuna palkkatyöhön;

Or. fi

Tarkistus 33
Liisa Jaakonsaari

Lausuntoluonnos
2 b kohta (uusi) 

Lausuntoluonnos Tarkistus

2 b. Pyytää huomioimaan, että luovalla 
alalla merkittävä panos tehdään ilman 
työsuhteita niin ammatinharjoittajina 
kuin pienyrittäjinäkin, mikä vaikuttaa 
merkittävästi alan tekijöiden työ- sekä 
sosiaaliturvaan;
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Or. fi

Tarkistus 34
Pascale Gruny, Marielle Gallo, Konstantinos Poupakis

Lausuntoluonnos
3 kohta 

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. tukee erityisesti opiskelijoiden, luovilla 
aloilla toimivien nuorten, oli heillä 
tutkinto tai ei, liikkuvuutta koskevia 
aloitteita sekä taiteilijaresidenssien ja -
ateljeiden kehittämistä ja pyytää 
jäsenvaltiota poistamaan esteet vapaalta 
liikkuvuudelta ja erityisesti Euroopan 
unionin taiteilijoiden sekä jäsenvaltioiden 
ja unionin ulkopuolisten valtioiden 
taiteilijoiden väliseltä vaihdolta; pyytää 
komissiota huolehtimaan siitä, että 
oikeutta vapaaseen liikkuvuuteen 
kunnioitetaan;

3. tukee erityisesti opiskelijoiden, 
loppututkinnon suorittaneiden tai 
tutkintoa suorittavien luovilla aloilla 
toimivien nuorten liikkuvuutta koskevia 
aloitteita sekä taiteilijaresidenssien ja -
ateljeiden kehittämistä ja pyytää 
jäsenvaltiota poistamaan esteet vapaalta 
liikkuvuudelta ja erityisesti Euroopan 
unionin taiteilijoiden sekä jäsenvaltioiden 
ja unionin ulkopuolisten valtioiden 
taiteilijoiden väliseltä vaihdolta 
maahantuloa koskevan lainsäädännön ja 
ihmiskaupan torjumista koskevien 
säännösten mukaisesti; pyytää komissiota 
torjumaan tehokkaammin vapaan 
liikkuvuuden esteitä ja poistamaan kaikki 
esteet nuorten hakeutumiselta luovalle 
alalle;

Or. fr

Tarkistus 35
Karima Delli, Patrick Le Hyaric

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. tukee erityisesti opiskelijoiden, luovilla 
aloilla toimivien nuorten, oli heillä tutkinto 
tai ei, liikkuvuutta koskevia aloitteita sekä 
taiteilijaresidenssien ja -ateljeiden 
kehittämistä ja pyytää jäsenvaltiota 
poistamaan esteet vapaalta liikkuvuudelta 
ja erityisesti Euroopan unionin 

3. tukee erityisesti opiskelijoiden, 
oppisopimuskoulutuksessa olevien, 
harjoittelijoiden ja luovilla aloilla 
toimivien nuorten, oli heillä tutkinto tai ei, 
liikkuvuutta koskevia Euroopan unionin 
ja jäsenvaltioiden aloitteita sekä 
taiteilijaresidenssien ja -ateljeiden 
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taiteilijoiden sekä jäsenvaltioiden ja 
unionin ulkopuolisten valtioiden 
taiteilijoiden väliseltä vaihdolta; pyytää 
komissiota huolehtimaan siitä, että 
oikeutta vapaaseen liikkuvuuteen 
kunnioitetaan;

kehittämistä ja pyytää jäsenvaltiota 
poistamaan esteet henkilöiden vapaalta 
liikkuvuudelta, viisumien saannilta ja 
erityisesti Euroopan unionin taiteilijoiden 
sekä jäsenvaltioiden ja unionin 
ulkopuolisten valtioiden taiteilijoiden 
väliseltä vaihdolta;

Or. fr

Tarkistus 36
Dirk Sterckx

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. tukee erityisesti opiskelijoiden, luovilla 
aloilla toimivien nuorten, oli heillä 
tutkinto tai ei, liikkuvuutta koskevia
aloitteita sekä taiteilijaresidenssien ja -
ateljeiden kehittämistä ja pyytää 
jäsenvaltiota poistamaan esteet vapaalta 
liikkuvuudelta ja erityisesti Euroopan 
unionin taiteilijoiden sekä jäsenvaltioiden 
ja unionin ulkopuolisten valtioiden 
taiteilijoiden väliseltä vaihdolta; pyytää 
komissiota huolehtimaan siitä, että oikeutta 
vapaaseen liikkuvuuteen kunnioitetaan;

3. tukee erityisesti opiskelijoiden, luovilla 
aloilla toimivien nuorten liikkuvuutta 
koskevia aloitteita ja pyytää jäsenvaltiota 
poistamaan esteet vapaalta liikkuvuudelta 
ja erityisesti Euroopan unionin 
taiteilijoiden sekä jäsenvaltioiden ja 
unionin ulkopuolisten valtioiden 
taiteilijoiden väliseltä vaihdolta; pyytää 
komissiota huolehtimaan siitä, että oikeutta 
vapaaseen liikkuvuuteen kunnioitetaan;

Or. nl

Tarkistus 37
Kinga Göncz

Lausuntoluonnos
3 kohta 

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. tukee erityisesti opiskelijoiden, luovilla 
aloilla toimivien nuorten, oli heillä tutkinto 
tai ei, liikkuvuutta koskevia aloitteita sekä 
taiteilijaresidenssien ja -ateljeiden 

3. kehottaa komissiota tukemaan 
kulttuurialan ja luovan alan teollisuuden 
ammattihenkilöiden sekä nuorten 
yrittäjien oppimiseen liittyvää 
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kehittämistä ja pyytää jäsenvaltiota 
poistamaan esteet vapaalta liikkuvuudelta 
ja erityisesti Euroopan unionin 
taiteilijoiden sekä jäsenvaltioiden ja 
unionin ulkopuolisten valtioiden 
taiteilijoiden väliseltä vaihdolta; pyytää 
komissiota huolehtimaan siitä, että oikeutta 
vapaaseen liikkuvuuteen kunnioitetaan;

liikkuvuutta; tukee erityisesti 
opiskelijoiden, luovilla aloilla toimivien 
nuorten, oli heillä tutkinto tai ei, 
liikkuvuutta koskevia aloitteita sekä 
taiteilijaresidenssien ja -ateljeiden 
kehittämistä ja pyytää jäsenvaltiota 
poistamaan esteet vapaalta liikkuvuudelta 
ja erityisesti Euroopan unionin 
taiteilijoiden sekä jäsenvaltioiden ja 
unionin ulkopuolisten valtioiden 
taiteilijoiden väliseltä vaihdolta; pyytää 
komissiota huolehtimaan siitä, että oikeutta 
vapaaseen liikkuvuuteen kunnioitetaan;

Or. en

Tarkistus 38
Sylvana Rapti, Chrysoula Paliadeli

Lausuntoluonnos
3 kohta 

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. tukee erityisesti opiskelijoiden, luovilla 
aloilla toimivien nuorten, oli heillä tutkinto 
tai ei, liikkuvuutta koskevia aloitteita sekä 
taiteilijaresidenssien ja -ateljeiden 
kehittämistä ja pyytää jäsenvaltiota 
poistamaan esteet vapaalta liikkuvuudelta 
ja erityisesti Euroopan unionin 
taiteilijoiden sekä jäsenvaltioiden ja 
unionin ulkopuolisten valtioiden 
taiteilijoiden väliseltä vaihdolta; pyytää 
komissiota huolehtimaan siitä, että oikeutta 
vapaaseen liikkuvuuteen kunnioitetaan;

3. tukee erityisesti opiskelijoiden, luovilla 
aloilla toimivien nuorten, oli heillä tutkinto 
tai ei, liikkuvuutta koskevia aloitteita, 
joiden tavoitteena on ajatusten ja 
parhaiden käytäntöjen vaihto sekä näiden 
ryhmien kielitaidon parantaminen, sekä 
taiteilijaresidenssien ja -ateljeiden 
kehittämistä ja pyytää jäsenvaltiota 
poistamaan esteet vapaalta liikkuvuudelta 
ja erityisesti Euroopan unionin 
taiteilijoiden sekä jäsenvaltioiden ja 
unionin ulkopuolisten valtioiden 
taiteilijoiden väliseltä vaihdolta;

Or. el

Tarkistus 39
Elizabeth Lynne

Lausuntoluonnos
3 kohta 
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Lausuntoluonnos Tarkistus

3. tukee erityisesti opiskelijoiden, luovilla 
aloilla toimivien nuorten, oli heillä tutkinto 
tai ei, liikkuvuutta koskevia aloitteita sekä 
taiteilijaresidenssien ja -ateljeiden 
kehittämistä ja pyytää jäsenvaltiota 
poistamaan esteet vapaalta liikkuvuudelta 
ja erityisesti Euroopan unionin 
taiteilijoiden sekä jäsenvaltioiden ja 
unionin ulkopuolisten valtioiden 
taiteilijoiden väliseltä vaihdolta; pyytää 
komissiota huolehtimaan siitä, että oikeutta 
vapaaseen liikkuvuuteen kunnioitetaan;

3. tukee erityisesti opiskelijoiden, luovilla 
aloilla toimivien nuorten, oli heillä tutkinto 
tai ei, liikkuvuutta koskevia aloitteita sekä 
taiteilijaresidenssien ja -ateljeiden 
kehittämistä ja pyytää jäsenvaltiota 
poistamaan esteet vapaalta liikkuvuudelta –
ja selvittämään lisäksi tällä alalla 
toimiville henkilöille tarkoitettujen vaihto-
ohjelmien toteutettavuutta – ja erityisesti 
Euroopan unionin taiteilijoiden sekä 
jäsenvaltioiden ja unionin ulkopuolisten 
valtioiden taiteilijoiden väliseltä vaihdolta; 
pyytää komissiota huolehtimaan siitä, että 
oikeutta vapaaseen liikkuvuuteen 
kunnioitetaan EU:n sisällä;

Or. en

Tarkistus 40
Franz Obermayr

Lausuntoluonnos
3 kohta 

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. tukee erityisesti opiskelijoiden, luovilla 
aloilla toimivien nuorten, oli heillä 
tutkinto tai ei, liikkuvuutta koskevia 
aloitteita sekä taiteilijaresidenssien ja -
ateljeiden kehittämistä ja pyytää 
jäsenvaltiota poistamaan esteet vapaalta 
liikkuvuudelta ja erityisesti Euroopan 
unionin taiteilijoiden sekä jäsenvaltioiden 
ja unionin ulkopuolisten valtioiden 
taiteilijoiden väliseltä vaihdolta; pyytää 
komissiota huolehtimaan siitä, että oikeutta 
vapaaseen liikkuvuuteen kunnioitetaan;

3. tukee erityisesti opiskelijoiden, luovilla 
aloilla toimivien nuorten – mikäli he voivat 
osoittaa pätevyytensä tällä alalla –
liikkuvuutta koskevia aloitteita sekä 
taiteilijaresidenssien ja -ateljeiden 
kehittämistä ja kehottaa jäsenvaltiota 
poistamaan esteet vapaalta liikkuvuudelta 
ja erityisesti Euroopan unionin 
taiteilijoiden sekä jäsenvaltioiden ja 
unionin ulkopuolisten valtioiden 
taiteilijoiden väliseltä vaihdolta; pyytää 
komissiota huolehtimaan siitä, että oikeutta 
vapaaseen liikkuvuuteen kunnioitetaan;

Or. de
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Tarkistus 41
Silvia Costa, Sergio Gaetano Cofferati

Lausuntoluonnos
3 a kohta (uusi) 

Lausuntoluonnos Tarkistus

3 a. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita 
myöntämään taiteilijoille, kirjailijoille ja 
luovilla aloilla toimiville erityisen 
ammattiaseman ja määrittämään sitä 
koskevat edellytykset tarvittavilla 
sääntelyvälineillä sosiaaliturvan, 
työmarkkinatuen ja virallisen tai 
epävirallisen koulutuksen saannin osalta; 
katsoo, että kulttuuriteollisuus ja luovan 
alan teollisuus ovat alkujaan 
taiteilijoiden, kirjailijoiden ja luovilla 
aloilla toimivien luomia ja heitä on 
tuettava, jotta he voivat hyödyntää 
mahdollisuuksiaan täysimääräisesti;

Or. it

Tarkistus 42
Silvia Costa, Sergio Gaetano Cofferati

Lausuntoluonnos
3 b kohta (uusi) 

Lausuntoluonnos Tarkistus

3 b. kehottaa täyttämään asianmukaisten 
välineiden avulla kulttuuriteollisuudessa 
ja luovan alan teollisuudessa toimivien 
naisten työtilannetta ja palkkausta 
koskevat velvoitteet, joiden osalta on 
pahasti viivästytty;

Or. it
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Tarkistus 43
Pascale Gruny, Marielle Gallo, Konstantinos Poupakis

Lausuntoluonnos
3 a kohta (uusi) 

Lausuntoluonnos Tarkistus

3 a. kehottaa jäsenvaltioita takaamaan 
oikeudenmukaisen kohtelun kulttuurin 
saatavuudessa myöntämällä nuorille etuja 
(muun muassa alennettu hinta ja 
ilmainen pääsy tiettyinä päivinä) näiden 
asemasta riippumatta (opiskelija, 
oppisopimuskoulutuksessa oleva, 
harjoittelija, työnhakija jne.);

Or. fr

Tarkistus 44
Sylvana Rapti, Chrysoula Paliadeli

Lausuntoluonnos
3 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

3 a. korostaa sellaisen koulutuksen etuja, 
jossa kulttuurin ja taiteen historian 
teoreettinen tietämys yhdistyy soveltavaan 
taiteelliseen työhön ja kulttuuristen 
hyödykkeiden hallintaan, esimerkiksi 
yrityksissä ja työpajoissa, ja jonka avulla 
pyritään lisäämään sekä teoreettisia että 
käytännön taitoja;

Or. el

Tarkistus 45
Kinga Göncz

Lausuntoluonnos
4 kohta 
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Lausuntoluonnos Tarkistus

4. pyytää komissiota edistämään 
kulttuuriteollisuuden ja luovan alan 
teollisuuden sekä koulutuksen yhteistä 
tutkimustoimintaa, jotta luovien 
menetelmien ja työkalujen käyttöä 
koulutuksessa suosittaisiin;

4. pyytää komissiota edistämään 
kulttuuriteollisuuden ja luovan alan 
teollisuuden sekä koulutuksen yhteisiä 
tutkimuksia ja kumppanuusohjelmia 
siten, että kansalaisille tarjotaan luovia 
taitoja ja monikulttuurisuustaitoja;
korostaa, että kulttuurienvälinen 
oppiminen ja monikulttuurisuustaidot 
auttavat ihmisiä ymmärtämään muita 
kulttuureja (esimerkiksi 
romanikulttuuria) ja edistävät siten 
sosiaalista osallisuutta;

Or. en

Tarkistus 46
Dirk Sterckx

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. pyytää komissiota edistämään 
kulttuuriteollisuuden ja luovan alan 
teollisuuden sekä koulutuksen yhteistä 
tutkimustoimintaa, jotta luovien 
menetelmien ja työkalujen käyttöä 
koulutuksessa suosittaisiin;

4. pyytää komissiota edistämään 
kulttuuriteollisuuden ja luovan alan 
teollisuuden sekä koulutuksen yhteistä 
tutkimustoimintaa, jotta luovien 
menetelmien ja työkalujen käyttöä 
koulutuksessa suosittaisiin, ja toisaalta 
kannustamaan innovointia 
kulttuuriteollisuuden alalla ja luovilla 
aloilla tutkimuksen ja koulutuksen avulla;

Or. nl

Tarkistus 47
Elisabeth Morin-Chartier

Lausuntoluonnos
4 kohta 
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Lausuntoluonnos Tarkistus

4. pyytää komissiota edistämään 
kulttuuriteollisuuden ja luovan alan 
teollisuuden sekä koulutuksen yhteistä 
tutkimustoimintaa, jotta luovien 
menetelmien ja työkalujen käyttöä 
koulutuksessa suosittaisiin;

4. pyytää komissiota edistämään 
kulttuuriteollisuuden ja luovan alan 
teollisuuden sekä koulutuksen yhteistä 
uusien oppimiskäsitteiden kehittämiseen 
tähtäävää tutkimustoimintaa, jotta uusien
luovien menetelmien ja työkalujen käyttöä 
koulutuksessa suosittaisiin;

Or. fr

Tarkistus 48
Karima Delli, Patrick Le Hyaric

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. pyytää komissiota edistämään 
kulttuuriteollisuuden ja luovan alan 
teollisuuden sekä koulutuksen yhteistä 
tutkimustoimintaa, jotta luovien 
menetelmien ja työkalujen käyttöä 
koulutuksessa suosittaisiin;

4. pyytää komissiota edistämään 
kulttuuriteollisuuden ja luovan alan 
teollisuuden sekä koulutuksen yhteistä 
tutkimustoimintaa sekä niiden välisiä 
kumppanuuksia, jotta luovien 
menetelmien ja työkalujen käyttöä 
koulutuksessa suosittaisiin;

Or. fr

Tarkistus 49
Jutta Steinruck

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. pyytää komissiota edistämään 
kulttuuriteollisuuden ja luovan alan 
teollisuuden sekä koulutuksen yhteistä 
tutkimustoimintaa, jotta luovien 
menetelmien ja työkalujen käyttöä 
koulutuksessa suosittaisiin;

4. pyytää komissiota edistämään 
kulttuuriteollisuuden ja luovan alan 
teollisuuden sekä koulutuksen ja 
täydennyskoulutuksen yhteistä 
tutkimustoimintaa, jotta luovien 
menetelmien ja työkalujen käyttöä 



PE452.703v01-00 26/40 AM\838783FI.doc

FI

koulutuksessa suosittaisiin;

Or. de

Tarkistus 50
Karima Delli, Patrick Le Hyaric, Jutta Steinruck

Lausuntoluonnos
4 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

4 a. korostaa tarvetta vaihtaa tietoja ja 
hyviä käytänteitä, lisätä erityisesti 
digitaalitekniikan ja yrityshallinnon alan 
koulutustarjontaa, kehittää uutta 
osaamista ja edistää elinikäistä oppimista 
esimerkiksi helpottamalla nykyisten 
ohjelmien ja EU:n rahastojen 
hyödynnettävyyttä, minkä johdosta 
mahdollisuudet saada kunnollista työtä 
paranevat, vahvistamalla luovalla alalla 
toimivien sekä kulttuurialan ja luovan 
alan työntekijöiden taitoja ja 
tunnustamalla ne, sillä taloudelliset ja 
teknologiset muutokset koskevat erityisesti 
heitä;

Or. fr

Tarkistus 51
Karima Delli, Patrick Le Hyaric

Lausuntoluonnos
4 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

4 b. muistuttaa, että taideammatit ovat 
eurooppalaisen kulttuuriperinnön ja 
talouden pilareita, minkä vuoksi niiden 
säilyminen on varmistettava 
asianmukaisin järjestelyin osaamisen ja 
taitojen siirtämiseksi, kuten Euroopan 
kulttuuriteollisuutta koskevassa 



AM\838783FI.doc 27/40 PE452.703v01-00

FI

10. huhtikuuta 2008 annetussa Euroopan 
parlamentin päätöslauselmassa 
korostetaan;

Or. fr

Tarkistus 52
Karima Delli, Patrick Le Hyaric

Lausuntoluonnos
4 c kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

4 c. kehottaa komissiota edistämään 
avoimen lähdekoodin ohjelmistoja ja 
avointen standardien käyttöä, levittämistä 
ja kehittämistä ottaen huomioon, että 
niihin liittyy innovointia, luovuutta, 
tiedonlevitystä ja työpaikkojen luomista 
koskevia mahdollisuuksia;

Or. fr

Tarkistus 53
Sergio Gaetano Cofferati, Raffaele Baldassarre, Silvia Costa

Lausuntoluonnos
4 a kohta (uusi) 

Lausuntoluonnos Tarkistus

4 a. korostaa sellaisten 
kulttuuriteollisuuden ja luovan alan 
teollisuuden koulutusta koskevien 
erityislinjausten oleellista merkitystä, 
joissa otetaan huomioon sekä 
koulutuksen virallinen että sen 
epävirallinen ulottuvuus, jotka kehittyvät 
ikään kuin täydentävänä koulutuksena 
koko elämän ajan ja jotka 
konkretisoituvat tämän alan 
koulutuslaitoksille myönnettävinä tukina;
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Or. it

Tarkistus 54
Silvia Costa, Sergio Gaetano Cofferati, Raffaele Baldassarre

Lausuntoluonnos
4 a kohta (uusi) 

Lausuntoluonnos Tarkistus

4 a. kehottaa komissiota kääntymään 
jäsenvaltioiden puoleen, jotta 
ammattitutkintojen ja koulutusohjelmien 
vastavuoroinen tunnustaminen saadaan 
päätökseen erityisesti 
kulttuuriteollisuuden ja luovan alan 
teollisuuden edellyttämän uuden 
osaamisen osalta;

Or. it

Tarkistus 55
Licia Ronzulli

Lausuntoluonnos
4 a kohta (uusi) 

Lausuntoluonnos Tarkistus

4 a. kehottaa tukemaan tehokkaammin 
taiteilijoiden ja taiteen 
ammattihenkilöiden liikkuvuuden 
edistämistä, sillä näin myötävaikutetaan 
uusien markkinanäkymien ja 
työmahdollisuuksien tarjoamiseen;

Or. it

Tarkistus 56
Pascale Gruny, Marielle Gallo, Konstantinos Poupakis

Lausuntoluonnos
5 kohta 
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Lausuntoluonnos Tarkistus

5. kehottaa Euroopan unionin rahastojen
ja ohjelmien käyttöön kulttuurialan ja 
luovan alan kehittämiseen;

5. pyytää komissiota edistämään 
kulttuuriteollisuuden ja luovan alan 
teollisuuden sekä koulutuksen yhteistä 
tutkimustoimintaa, jotta luovien 
menetelmien ja työkalujen käyttöä 
koulutuksessa suosittaisiin; kehottaa 
komissiota vahvistamaan elinikäistä 
koulutusta erityisesti Euroopan 
sosiaalirahaston kautta ottaen huomioon 
tämän alan nopeat teknologiset 
muutokset;

Or. fr

Tarkistus 57
Kinga Göncz

Lausuntoluonnos
5 kohta 

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. kehottaa Euroopan unionin rahastojen ja 
ohjelmien käyttöön kulttuurialan ja luovan 
alan kehittämiseen;

5. kehottaa Euroopan unionin rahastojen ja 
ohjelmien (esimerkiksi 
mikrorahoitusjärjestelyn) käyttöön 
kulttuurialan ja luovan alan pien- ja 
mikroyritysten kehittämiseen, jotta 
teollisuudelle myönnettävä tuki voidaan 
optimoida helpottamalla 
rahoitusmahdollisuuksia koskevan tiedon 
saatavuutta ja tarjoamalla 
konsulttipalveluja, edistämällä uusia 
liiketoimintamalleja sekä vahvistamalla 
luovan alan klustereita ja 
yritystutkimuskeskuksia;

Or. en

Tarkistus 58
Jutta Steinruck

Lausuntoluonnos
5 kohta
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Lausuntoluonnos Tarkistus

5. kehottaa Euroopan unionin rahastojen ja 
ohjelmien käyttöön kulttuurialan ja luovan 
alan kehittämiseen;

5. kehottaa Euroopan unionin rahastojen ja 
ohjelmien käyttöön kulttuurialan ja luovan 
alan kehittämiseen sekä alan 
hakumenettelyn yksinkertaistamiseen;

Or. de

Tarkistus 59
Elizabeth Lynne

Lausuntoluonnos
5 kohta 

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. kehottaa Euroopan unionin rahastojen ja 
ohjelmien käyttöön kulttuurialan ja luovan 
alan kehittämiseen;

5. suhtautuu myönteisesti Euroopan 
unionin rahastojen ja ohjelmien jatkuvaan
käyttöön kulttuurialan ja luovan alan 
kehittämiseen;

Or. en

Tarkistus 60
Franz Obermayr

Lausuntoluonnos
5 kohta 

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. kehottaa Euroopan unionin rahastojen ja 
ohjelmien käyttöön kulttuurialan ja luovan 
alan kehittämiseen;

5. kehottaa Euroopan unionin rahastojen ja 
ohjelmien vastuulliseen käyttöön 
kulttuurialan ja luovan alan kehittämiseen;

Or. de

Tarkistus 61
Dirk Sterckx

Lausuntoluonnos
5 kohta 
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Lausuntoluonnos Tarkistus

5. kehottaa Euroopan unionin rahastojen ja 
ohjelmien käyttöön kulttuurialan ja luovan 
alan kehittämiseen;

5. kehottaa Euroopan unionin nykyisten 
rahastojen ja ohjelmien käyttöön 
kulttuurialan ja luovan alan kehittämiseen;

Or. nl

Tarkistus 62
Silvia Costa, Sergio Gaetano Cofferati, Raffaele Baldassarre

Lausuntoluonnos
5 a kohta (uusi) 

Lausuntoluonnos Tarkistus

5 a. pyytää, että komissio kehottaa 
jäsenvaltioita tukemaan taidekoulutusta 
ja luovuutta; kehottaa komissiota 
erityisesti yhdistämään nykyiset ohjelmat, 
etenkin Erasmus-, Comienius- ja Media-
ohjelmat, joihin kuuluu taiteilijoille, 
taideoppilaitosten opiskelijoille ja 
opettajille sekä luovan alan nuorille 
ammattihenkilöille tarkoitettuja 
budjettikohtia vaihtojen, ohjauksen, 
liikkuvuuden tai asumisen eri muotojen 
välityksellä;

Or. it

Tarkistus 63
Kinga Göncz

Lausuntoluonnos
5 kohta – 1 alakohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

kehottaa jäsenvaltioita edistämään 
kulttuurialan teollisuuden ja luovan alan 
teollisuuden ammattihenkilöille erityisesti 
räätälöityä johtaja-, liiketoiminta- ja 
yrittäjäkoulutusta siten, että he saavat 
viestintä- ja yrittäjyystaidot, joita 
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vaaditaan kaiken aikaa kehittyvässä 
sosioekonomisessa ympäristössä;

Or. en

Tarkistus 64
Licia Ronzulli

Lausuntoluonnos
5 a kohta (uusi) 

Lausuntoluonnos Tarkistus

5 a. kehottaa jäsenvaltioita myöntämään 
oikeudenmukaista tukea pk-yrityksille, 
jotka harjoittavat kulttuuriteollisuuteen ja 
luovan alan teollisuuteen liittyvää 
toimintaa EU:ssa;

Or. it

Tarkistus 65
Silvia Costa

Lausuntoluonnos
5 b kohta (uusi) 

Lausuntoluonnos Tarkistus

5 b. kehottaa komissiota tukemaan 
investointeja kulttuuriteollisuuden ja 
luovan alan teollisuuden tukemiseen 
tarkoitettuihin eurooppalaisiin ohjelmiin, 
mukaan luettuna voittoa 
tavoittelemattomat järjestöt, myöntämällä 
niitä varten luottoja, kuten Media-
ohjelman kaltaisten erityisohjelmien 
yhteydessä toimittiin; kehottaa komissiota 
myös harkitsemaan erityissääntöjä 
nykyisten varojen ja erityisesti Euroopan 
sosiaalirahaston hyödyntämiseksi;

Or. it
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Tarkistus 66
Tadeusz Cymański

Lausuntoluonnos
6 kohta 

Lausuntoluonnos Tarkistus

6. tähdentää, että jatkuva toimeentulo on 
taattava kattavalla sosiaaliturvalla ja 
erityisesti työttömyysvakuutuksella 
kulttuurialalle ja luovalle alalle ominaisen 
työn katkonaisuuden vuoksi; katsoo, että 
sosiaaliturva tarjoaa myös yksilölle 
henkilökohtaisen ja yhteisöllisen 
riippumattomuuden.

6. tähdentää, että jatkuva toimeentulo on 
taattava kattavalla sosiaaliturvalla ja 
erityisesti työttömyysvakuutuksella 
kulttuurialalle ja luovalle alalle ominaisen 
työn katkonaisuuden vuoksi.

Or. pl

Tarkistus 67
Raffaele Baldassarre, Sergio Gaetano Cofferati

Lausuntoluonnos
6 kohta 

Lausuntoluonnos Tarkistus

6. tähdentää, että jatkuva toimeentulo on 
taattava kattavalla sosiaaliturvalla ja 
erityisesti työttömyysvakuutuksella 
kulttuurialalle ja luovalle alalle ominaisen 
työn katkonaisuuden vuoksi; katsoo, että 
sosiaaliturva tarjoaa myös yksilölle 
henkilökohtaisen ja yhteisöllisen 
riippumattomuuden.

6. tähdentää, että jatkuva toimeentulo on 
taattava riittävällä sosiaaliturvalla 
kulttuurialalle ja luovalle alalle ominaisen 
työn katkonaisuuden vuoksi; katsoo, että 
sosiaaliturva tarjoaa myös yksilölle 
henkilökohtaisen ja yhteisöllisen 
riippumattomuuden.

Or. it

Tarkistus 68
Sergio Gaetano Cofferati, Silvia Costa

Lausuntoluonnos
6 kohta 
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Lausuntoluonnos Tarkistus

6. tähdentää, että jatkuva toimeentulo on 
taattava kattavalla sosiaaliturvalla ja 
erityisesti työttömyysvakuutuksella 
kulttuurialalle ja luovalle alalle ominaisen 
työn katkonaisuuden vuoksi; katsoo, että 
sosiaaliturva tarjoaa myös yksilölle 
henkilökohtaisen ja yhteisöllisen 
riippumattomuuden.

6. tähdentää, että jatkuva toimeentulo on 
taattava kattavalla sosiaaliturvalla ja 
erityisesti työttömyysvakuutuksella 
kulttuurialalle ja luovalle alalle ominaisen 
työn katkonaisuuden vuoksi; katsoo, että 
sosiaaliturva tarjoaa myös yksilölle 
henkilökohtaisen ja yhteisöllisen 
riippumattomuuden. katsoo lisäksi, että 
vähimmäistoimeentulo voisi olla 
tarkoituksenmukainen väline 
tämäntasoisen sosiaaliturvan 
takaamiseksi, ja se voitaisiin myös 
yhdistää koulutuksen kehittämiseen;

Or. it

Tarkistus 69
Kinga Göncz

Lausuntoluonnos
6 kohta 

Lausuntoluonnos Tarkistus

6. tähdentää, että jatkuva toimeentulo on 
taattava kattavalla sosiaaliturvalla ja 
erityisesti työttömyysvakuutuksella
kulttuurialalle ja luovalle alalle ominaisen 
työn katkonaisuuden vuoksi; katsoo, että 
sosiaaliturva tarjoaa myös yksilölle 
henkilökohtaisen ja yhteisöllisen 
riippumattomuuden.

6. tähdentää, että olisi selvitettävä 
ennaltaehkäiseviä ja aktiivisia 
työvoimapoliittisia erityistoimenpiteitä 
(esimerkiksi suojatyökeskukset ja -
työpaikat), joiden avulla taataan jatkuva 
ja kohtuullinen toimeentulo kulttuurialalle 
ja luovalle alalle ominaisten 
työttömyyskausien aikana ja 
mahdollistetaan yksilölle 
henkilökohtainen ja yhteisöllinen 
riippumattomuus.

Or. en

Tarkistus 70
Jutta Steinruck

Lausuntoluonnos
6 kohta
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Lausuntoluonnos Tarkistus

6. tähdentää, että jatkuva toimeentulo on 
taattava kattavalla sosiaaliturvalla ja 
erityisesti työttömyysvakuutuksella 
kulttuurialalle ja luovalle alalle ominaisen 
työn katkonaisuuden vuoksi; katsoo, että 
sosiaaliturva tarjoaa myös yksilölle 
henkilökohtaisen ja yhteisöllisen 
riippumattomuuden.

6. tähdentää, että jatkuva toimeentulo on 
taattava kattavalla sosiaaliturvalla ja 
riittävällä vähimmäistoimeentulolla
erityisesti työttömyys- ja 
sairausvakuutuksen osalta kulttuurialalle 
ja luovalle alalle ominaisen työn 
katkonaisuuden vuoksi; katsoo, että 
sosiaaliturva tarjoaa myös yksilölle 
henkilökohtaisen ja yhteisöllisen 
riippumattomuuden.

Or. de

Tarkistus 71
Karima Delli, Patrick Le Hyaric

Lausuntoluonnos
6 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

6. tähdentää, että jatkuva toimeentulo on 
taattava kattavalla sosiaaliturvalla ja 
erityisesti työttömyysvakuutuksella 
kulttuurialalle ja luovalle alalle ominaisen 
työn katkonaisuuden vuoksi; katsoo, että 
sosiaaliturva tarjoaa myös yksilölle 
henkilökohtaisen ja yhteisöllisen 
riippumattomuuden.

6. tähdentää, että jatkuva toimeentulo on 
taattava kattavalla sosiaaliturvalla ja 
erityisesti työttömyysetuuksilla ja 
äitiyslomalla kulttuurialalle ja luovalle 
alalle ominaisen työn katkonaisuuden 
vuoksi; katsoo, että sosiaaliturva tarjoaa 
myös yksilölle henkilökohtaisen ja 
yhteisöllisen riippumattomuuden.

Or. fr

Tarkistus 72
Pascale Gruny, Marielle Gallo, Konstantinos Poupakis

Lausuntoluonnos
6 kohta 

Lausuntoluonnos Tarkistus

6. tähdentää, että jatkuva toimeentulo on 
taattava kattavalla sosiaaliturvalla ja 

6. kehottaa jäsenvaltioita varmistamaan, 
että jatkuva toimeentulo taataan 
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erityisesti työttömyysvakuutuksella 
kulttuurialalle ja luovalle alalle ominaisen 
työn katkonaisuuden vuoksi; katsoo, että 
sosiaaliturva tarjoaa myös yksilölle 
henkilökohtaisen ja yhteisöllisen 
riippumattomuuden.

tarkoituksenmukaisella sosiaaliturvalla ja 
erityisesti työttömyysvakuutuksella 
kulttuurialalle ja luovalle alalle ominaisen 
työn katkonaisuuden vuoksi; katsoo, että 
sosiaaliturva tarjoaa myös yksilölle 
henkilökohtaisen ja yhteisöllisen 
riippumattomuuden.

Or. fr

Tarkistus 73
Dirk Sterckx

Lausuntoluonnos
6 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

6. tähdentää, että jatkuva toimeentulo on 
taattava kattavalla sosiaaliturvalla ja 
erityisesti työttömyysvakuutuksella
kulttuurialalle ja luovalle alalle ominaisen 
työn katkonaisuuden vuoksi; katsoo, että 
sosiaaliturva tarjoaa myös yksilölle 
henkilökohtaisen ja yhteisöllisen 
riippumattomuuden.

6. tähdentää, että jatkuva toimeentulo on 
taattava kaikkien muiden työntekijöiden 
sosiaaliturvan määrää vastaavasti 
kulttuurialalle ja luovalle alalle ominaisen 
työn katkonaisuuden vuoksi; katsoo, että 
sosiaaliturva tarjoaa myös yksilölle 
henkilökohtaisen ja yhteisöllisen 
riippumattomuuden.

Or. nl

Tarkistus 74
Jutta Steinruck

Lausuntoluonnos
6 kohta – 1 alakohta (uusi) 

Lausuntoluonnos Tarkistus

kehottaa komissiota suosimaan 
entisestään pien- ja mikroyrityksiä ja 
helpottamaan niiden perustamista, sillä 
ne edustavat suurinta osaa 
kulttuuriteollisuuden ja luovan alan 
teollisuuden yrityksistä, ja helpottamaan 
näiden yritysten mahdollisuuksia saada 
mikroluottoja;
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Or. de

Tarkistus 75
Karima Delli, Patrick Le Hyaric

Lausuntoluonnos
6 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

6 a. kehottaa komissiota edistämään 
ILO:n ihmisarvoisen työn 
toimintaohjelman toteuttamista ja 
varmistamaan ihmisarvoiset työolot 
sosiaalisen eriarvoisuuden 
vähentämiseksi, syrjäytymisen 
torjumiseksi sekä työterveyden ja 
-turvallisuuden parantamiseksi 
kulttuuriteollisuudessa ja luovan alan 
teollisuudessa;

Or. fr

Tarkistus 76
Karima Delli, Patrick Le Hyaric

Lausuntoluonnos
6 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

6 b. korostaa, että kulttuuriteollisuus ja 
luovan alan teollisuus myötävaikuttavat 
usein taantuvien 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.

Or. fr
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Tarkistus 77
Silvia Costa, Sergio Gaetano Cofferati

Lausuntoluonnos
6 a kohta (uusi) 

Lausuntoluonnos Tarkistus

6 a. pyytää, että komissio kehottaa 
jäsenvaltioita panemaan täytäntöön 
takuurahastojen ja verohelpotusten 
kaltaisia tukitoimia kulttuurialan tai 
luovan alan yritysten eduksi ottaen 
erityisesti huomioon tuotantotoiminnan ja 
yhteistuotantona tuotettujen 
eurooppalaisten teosten jakelun ja 
hyödyntämisen;

Or. it

Tarkistus 78
Liisa Jaakonsaari

Lausuntoluonnos
6 a kohta (uusi) 

Lausuntoluonnos Tarkistus

6 a. Kehottaa komissiota huolehtimaan 
siitä, että luovan alan työpaikkojen 
säilyvyyden varmistamiseksi heidän 
työlleen tarjotaan riittävä suoja piratismia 
vastaan. Ottaen huomioon alalla jo 
menetetyt työpaikat sekä tulevaisuuden 
uhkakuvat, tekijöille tarvitaan riittävä 
immateriaalioikeudellinen suoja, joka 
takaa alan työpaikkojen säilyvyyden 
Euroopassa.

Or. fi
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Tarkistus 79
Dirk Sterckx

Lausuntoluonnos
6 a kohta (uusi) 

Lausuntoluonnos Tarkistus

6 a. korostaa, että kulttuuriteollisuus ja 
luovan alan teollisuus on itsenäinen ja 
täysipainoinen talouden sektori, jota 
tuotannon siirtäminen koskee vain vähän 
tai ei lainkaan, minkä vuoksi sen 
puitteissa voidaan luoda monia 
työpaikkoja Euroopan unionissa;

Or. nl

Tarkistus 80
Dirk Sterckx

Lausuntoluonnos
6 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

6 b. toteaa, että koulutuksella on tärkeä 
rooli yrittäjätaitojen muokkaamisessa 
tällä alalla;

Or. nl

Tarkistus 81
Dirk Sterckx

Lausuntoluonnos
6 c kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

6 c. tunnustaa myös tekijänoikeuksien 
loukkausten sekä niitä koskevien 
rikkomusten torjumiseen tarkoitetun 
tehokkaan linjauksen merkityksen; 
katsoo, että nämä loukkaukset uhkaavat 
nimenomaan alan elinkelpoisuutta, 
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vaikka tekijänoikeudet takaavatkin tulot 
ja työllisyyden kulttuurialalla ja luovilla 
aloilla;

Or. nl

Tarkistus 82
Dirk Sterckx

Lausuntoluonnos
6 d kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

6 d. kehottaa komissiota selvittämään 
kaikki mahdollisuudet soveltaa parhaita 
käytänteitä, kuten Belgiassa käytössä 
olevaa verosuojaa, joka on 
verovapautusjärjestelmä, jolla edistetään 
audiovisuaalisten teosten tuottamista ja 
investointeja Belgian audiovisuaalialaan, 
ja edistämään niitä; muistuttaa, että tämä 
järjestelmä tarjoaa investoijille 
mahdollisuuden hyötyä 150 prosentin 
verovapautuksesta niiden summien osalta, 
joita he käyttävät Belgian 
audiovisuaalialaan;

Or. nl


