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Muudatusettepanek 29
Thomas Händel

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(1) Aluslepingu eesmärk on luua Euroopa 
rahvaste üha tihedam liit ning liidule 
antakse muu hulgas ülesanne soodustada 
liikmesriikide kultuuri õitsengut, austades 
nende rahvuslikku ja regionaalset 
mitmekesisust. Sellega seoses toetab ja 
täiendab liit vajaduse korral liikmesriikide 
meetmeid, et austada kultuurilist ja 
keelelist mitmekesisust, tugevdada 
Euroopa kultuuri- ja loomesektoreid kui 
sotsiaalse ja majandusliku arengu 
soodustajaid ning soodustada kohanemist 
tööstuse muudatustega, eeskätt 
kutsehariduse kaudu.

Or. fr

Muudatusettepanek 30
David Casa

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(1) Aluslepingu eesmärk on luua Euroopa 
rahvaste üha tihedam liit ning liidule 
antakse muu hulgas ülesanne soodustada 
liikmesriikide kultuuri õitsengut, austades 
nende rahvuslikku ja regionaalset 
mitmekesisust. Lisaks antakse sellega 
liidule ülesanne tagada, et kindlustatud 
oleksid liidu tööstuse 
konkurentsivõimelisuseks vajalikud 
tingimused. Sellega seoses toetab ja 
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kultuurilist ja keelelist mitmekesisust, 
tugevdada Euroopa kultuuri- ja 
loomesektorite konkurentsivõimet ning 
soodustada kohanemist tööstuse 
muudatustega, eeskätt kutsehariduse 
kaudu.

täiendab liit vajaduse korral liikmesriikide 
meetmeid, et austada ja edendada
kultuurilist ja keelelist mitmekesisust, 
tugevdada Euroopa kultuuri- ja 
loomesektorite konkurentsivõimet ning 
soodustada kohanemist tööstuse 
muudatustega, eeskätt kutsehariduse 
kaudu.

Or. en

Muudatusettepanek 31
Malika Benarab-Attou

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. fr

Muudatusettepanek 32
David Casa

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 3
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3) Teatises Euroopa kultuurivaldkonna 
tegevuskava kohta ülelimastuvas 
maailmas, mille nõukogu kinnitas 
16. novembri 2007. aasta resolutsioonis, 
seatakse eesmärgid Euroopa Liidu 
edaspidisele tegevusele seoses kultuuri- ja 
loomesektoritega. Selle eesmärk on 
edendada kultuurilist mitmekesisust ja 
kultuuridevahelist dialoogi; edendada 
majanduskasvu ning töökohtade nimel
kultuuri kui loovuse allikat ning edendada 
kultuuri kui olulist komponenti liidu 
rahvusvahelistes suhetes.

(3) Teatises Euroopa kultuurivaldkonna 
tegevuskava kohta ülelimastuvas 
maailmas, mille nõukogu kinnitas 
16. novembri 2007. aasta resolutsioonis, 
seatakse eesmärgid Euroopa Liidu 
edaspidisele tegevusele seoses kultuuri- ja 
loomesektoritega. Selle eesmärk on 
edendada kultuurilist mitmekesisust ja 
kultuuridevahelist dialoogi; edendada 
majanduskasvu ja tööhõivet käsitleva 
Lissaboni strateegia raames kultuuri kui 
loovuse allikat ning edendada kultuuri kui 
olulist komponenti liidu rahvusvahelistes 
suhetes.

Or. en

Muudatusettepanek 33
Malika Benarab-Attou

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3) Teatises Euroopa kultuurivaldkonna 
tegevuskava kohta ülelimastuvas 
maailmas, mille nõukogu kinnitas 
16. novembri 2007. aasta resolutsioonis, 
seatakse eesmärgid Euroopa Liidu 
edaspidisele tegevusele seoses kultuuri- ja 
loomesektoritega. Selle eesmärk on 
edendada kultuurilist mitmekesisust ja 
kultuuridevahelist dialoogi; edendada 
majanduskasvu ning töökohtade nimel 
kultuuri kui loovuse allikat ning edendada 
kultuuri kui olulist komponenti liidu 
rahvusvahelistes suhetes.

(3) Teatises Euroopa kultuurivaldkonna 
tegevuskava kohta ülelimastuvas 
maailmas, mille nõukogu kinnitas 
16. novembri 2007. aasta resolutsioonis, 
seatakse eesmärgid Euroopa Liidu 
edaspidisele tegevusele seoses kultuuri- ja 
loomesektoritega. Selle eesmärk on 
edendada kultuurilist mitmekesisust ja 
kultuuridevahelist dialoogi, valdkonna 
töötajate liikuvust; edendada 
majanduskasvu ning töökohtade nimel 
kultuuri kui loovuse allikat ning edendada 
kultuuri kui sotsiaalse kaasamise vahendit 
ja olulist komponenti liidu 
rahvusvahelistes suhetes.

Or. fr
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Muudatusettepanek 34
Mara Bizzotto

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(10) Euroopa kultuuri- ja loomesektorid on 
killustunud sisuliselt piki riigipiire ja 
keelelisi eraldusjooni. Ühest küljest tuleneb 
killustumisest kultuuriliselt mitmekesine ja 
äärmiselt sõltumatu kultuurimaastik, mis 
annab hääle eri kultuuritraditsioonidele, 
millest moodustub meie Euroopa 
mitmekülgne kultuuripärand. Teisest 
küljest tähendab killustumine, et kultuuri-
ja loovteoste levik ning tegutsejate 
liikumine ELis ja väljaspool seda on 
piiratud ega ole optimaalne, geograafiline 
tasakaal on paigast ära ning see omakorda 
piirab tarbijate valikuid.

(10) Euroopa kultuuri- ja loomesektorid on 
killustunud sisuliselt piki riigipiire ja 
keelelisi eraldusjooni. Siiski tuleb võtta 
arvesse ka asjaolu, et piirkondliku ja 
kohaliku tasandi kultuuri- ja 
loomesektorite kaetav ala ei kattu alati 
liikmesriikide riigi- ja keeleliste piiridega. 
Ühest küljest tuleneb killustumisest 
kultuuriliselt mitmekesine ja äärmiselt 
sõltumatu kultuurimaastik, mis annab hääle 
eri kultuuritraditsioonidele, millest 
moodustub meie Euroopa mitmekülgne 
kultuuripärand. Teisest küljest tähendab 
killustumine, et kultuuri- ja loovteoste 
levik ning tegutsejate liikumine ELis ja 
väljaspool seda on piiratud ega ole 
optimaalne, geograafiline tasakaal on 
paigast ära ning see omakorda piirab 
tarbijate valikuid.

Or. it

Muudatusettepanek 35
Csaba Sógor

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 11

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11) Üleminek digitehnoloogiale avaldab 
tohutut mõju kultuuri- ja loovkaupade ja
-teenuste valmistamisele, levitamisele, 
juurdepääsetavusele, tarbimisele ja rahaks 
vahetamisele. Sellised muutused pakuvad 
Euroopa kultuuri- ja loomesektoritele 

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

kultuuridevaheliste suhete tugevdamine. 
Sellised muutused pakuvad Euroopa 
kultuuri- ja loomesektoritele suurepäraseid 
võimalusi. Madalamad levituskulud, uued 
levituskanalid ja uued võimalused 
nišitoodetele võivad soodustada 
juurdepääsu ning suurendada levikut kogu 
maailmas. Võimalustest kinnihaaramiseks 
ning kohanemiseks digitehnoloogiale
ülemineku ja üleilmastumisega on kultuuri-
ja loomesektoritel vaja arendada uusi 
oskusi, ühtlasi peab paranema nende 
juurdepääs rahastamisvahenditele, et 
uuendada seadmeid, arendada uusi tootmis-
ja levitusmeetodeid ning kohandada 
ärimudeleid.

Or. hu

Muudatusettepanek 36
Malika Benarab-Attou

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 13

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. fr
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Muudatusettepanek 37
Mara Bizzotto

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 17

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(17) Programmis osalemine on avatud 
ühinevatele riikidele, kandidaatriikidele ja 
võimalikele kandidaatriikidele, kes saavad 
kasu ühinemiseelsest strateegiast, 
kooskõlas üldpõhimõtete ja -tingimuste 
ning menetlustega nende riikide 
osalemiseks ELi programmides, mis on 
kehtestatud vastavate raamlepingute, 
assotsiatsiooninõukogu otsuste või sarnaste 
lepingutega; Euroopa Majanduspiirkonna 
lepinguga ühinenud Euroopa 
Vabakaubanduse Assotsiatsiooni riikidele 
ja Euroopa naabruspoliitika riikidele 
menetluste kohaselt, mis on määratletud 
nende riikidega vastavalt raamlepingutele, 
millega on sätestatud nende osalemine 
Euroopa Liidu programmides. Šveitsi 
Konföderatsiooni osalemist reguleerivad
konkreetsed kokkulepped selle riigiga.

(17) Programmis osalemine peaks saama 
olla avatud ühinevatele riikidele, 
kandidaatriikidele ja võimalikele 
kandidaatriikidele, kes saavad kasu 
ühinemiseelsest strateegiast, kooskõlas 
üldpõhimõtete ja -tingimuste ning 
menetlustega nende riikide osalemiseks 
ELi programmides, mis on kehtestatud 
vastavate raamlepingute, 
assotsiatsiooninõukogu otsuste või sarnaste 
lepingutega; see peaks olema avatud ka
Euroopa Majanduspiirkonna lepinguga 
ühinenud Euroopa Vabakaubanduse 
Assotsiatsiooni riikidele ja Euroopa 
naabruspoliitika riikidele menetluste 
kohaselt, mis on määratletud nende 
riikidega vastavalt raamlepingutele, 
millega on sätestatud nende osalemine 
Euroopa Liidu programmides. Šveitsi 
Konföderatsiooni osalemist peaksid 
reguleerima konkreetsed kokkulepped 
selle riigiga.

Or. it

Muudatusettepanek 38
Mara Bizzotto

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 18

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(18) Samuti peaks programm olema avatud 
kahe- või mitmepoolsetele 
koostöömeetmetele muude ELi 

(18) Samuti peaks programm saama olla 
avatud kahe- või mitmepoolsetele 
koostöömeetmetele muude ELi 
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mittekuuluvate riikidega määratletavate 
lisaassigneeringute alusel.

mittekuuluvate riikidega määratletavate 
lisaassigneeringute alusel.

Or. it

Muudatusettepanek 39
Malika Benarab-Attou

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 20

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(20) Tagada tuleb kõikide programmi 
raames teostavate meetmete Euroopa 
lisaväärtus, vastastikune täiendavus 
liikmesriikide tegevusega ning kooskõla 
aluslepingu artikli 167 lõikega 4 ning muu 
liidu tegevusega, iseäranis haridus-, 
teadusuuringute ja innovatsiooni-, tööstus-
ning ühtekuuluvuspoliitika, turismi- ja 
välissuhete valdkonnas.

(20) Tagada tuleb kõikide programmi 
raames teostavate meetmete Euroopa 
lisaväärtus, vastastikune täiendavus 
liikmesriikide tegevusega ning kooskõla 
aluslepingu artikli 167 lõikega 4 ning muu 
liidu tegevusega, iseäranis haridus-, 
teadusuuringute ja innovatsiooni-, sotsiaal-
, tööstus- ning ühtekuuluvuspoliitika, 
turismi- ja välissuhete valdkonnas.

Or. fr

Muudatusettepanek 40
Malika Benarab-Attou

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 27

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(27) Kooskõlas tulemushindamise 
põhimõtetega peaks programmi seire- ja 
hindamismenetlused sisaldama 
üksikasjalikke aastaaruandeid ning 
osutama määrusega kehtestatud
konkreetsetele, mõõdetavatele, 
saavutatavatele, asjakohastele ning ajaliselt 
kindlaksmääratud sihtmärkidele ja 
näitajatele.

(27) Kooskõlas tulemushindamise 
põhimõtetega peaks programmi seire- ja 
hindamismenetlused sisaldama 
üksikasjalikke aastaaruandeid ning 
osutama määrusega kehtestatud
kvantitatiivsetele ja kvalitatiivsetele, 
mõõdetavatele, saavutatavatele, 
asjakohastele ning ajaliselt 
kindlaksmääratud sihtmärkidele ja 
näitajatele.
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Or. fr

Muudatusettepanek 41
Thomas Händel

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 30 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(30 a) Programmi rakendamisega seoses 
tuleb tagada kultuuri- ja loomesektorites 
loodavate töökohtade kvaliteet, kuna 
nendes sektorites valitsevad sageli ajutised 
ja ebakindlad töösuhted. 

Or. fr

Muudatusettepanek 42
Thomas Händel

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 30 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(30 a) Programmi rakendamisega peaks 
kaasnema dialoog kultuuri- ja 
loomesektorite kõigi sidusrühmadega, 
sealhulgas kodanikuühiskonna ja 
mittetulundussektori esindajatega.

Or. fr

Muudatusettepanek 43
Malika Benarab-Attou

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 2
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. „tegutseja” – spetsialist, organisatsioon, 
ettevõte või asutus, kes tegutseb kultuuri-
ja loomesektorites;

2. „tegutseja” – spetsialist, ühendus või 
fond, organisatsioon, ettevõte või asutus, 
kes tegutseb kultuuri- ja loomesektorites;

Or. fr

Muudatusettepanek 44
Thomas Händel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõik 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) tugevdada kultuuri- ja loomesektori 
konkurentsivõimet aruka, säästva ja 
kaasava majanduskasvu edendamiseks.

b) tugevdada kultuuri- ja loomesektorit 
tervikuna, et osaleda Euroopa sotsiaalses 
ja majanduslikus arengus ning edendada 
säästvat ja kaasavat majanduskasvu.

Or. fr

Muudatusettepanek 45
Malika Benarab-Attou

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõik 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) tugevdada kultuuri- ja loomesektori
konkurentsivõimet aruka, säästva ja 
kaasava majanduskasvu edendamiseks.

b) tugevdada kultuuri- ja loomesektori
sotsiaalset ja kodanikumõõdet aruka, 
säästva ja kaasava majanduskasvu
toetamiseks.

Or. fr

Muudatusettepanek 46
Thomas Händel
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõik 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c) suurendada kultuuri- ja loomesektorite 
ning iseäranis väikeste ja keskmise 
suurusega ettevõtete ja organisatsioonide 
finantssuutlikkust;

c) suurendada kultuuri- ja loomesektorite 
ning iseäranis väikeste ja keskmise 
suurusega ettevõtjate ja organisatsioonide
ning eelkõige avaliku ja 
mittetulundussektori organisatsioonide
finantssuutlikkust;

Or. fr

Muudatusettepanek 47
Csaba Sógor

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõik 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) suurendada kultuuri- ja loomesektorite 
ning iseäranis väikeste ja keskmise 
suurusega ettevõtete ja organisatsioonide 
finantssuutlikkust;

(c) suurendada kultuuri- ja loomesektorite 
ning iseäranis väikeste ja keskmise 
suurusega ettevõtete ja organisatsioonide 
finantssuutlikkust; ning arendada 
olemasolevaid haridusprogramme, nagu 
elukestev õpe ja Erasmus,

Or. hu

Muudatusettepanek 48
Nadja Hirsch

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Komisjon loob kultuuri- ja 
loomesektorite jaoks vahendi, mis tegutseb 
väikestele ja keskmise suurusega 
ettevõtjatele mõeldud ELi võlainstrumendi 
raames. Vahendil on järgmised 

1. Komisjon loob kultuuri- ja 
loomesektorite jaoks vahendi, mis tegutseb 
väikestele ja keskmise suurusega 
ettevõtjatele mõeldud ELi võlainstrumendi 
raames, kooskõlas komisjoni soovitusega 
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prioriteedid: 2003/261 mikroettevõtjate, väikeste ja 
keskmise suurusega ettevõtjate 
määratluse kohta. Vahendil on järgmised 
prioriteedid:

Or. de

Muudatusettepanek 49
Malika Benarab-Attou

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Komisjon loob kultuuri- ja 
loomesektorite jaoks vahendi, mis tegutseb 
väikestele ja keskmise suurusega
ettevõtjatele mõeldud ELi võlainstrumendi 
raames. Vahendil on järgmised 
prioriteedid:

1. Komisjon loob kultuuri- ja 
loomesektorite jaoks vahendi, mis tegutseb 
väikestele ja keskmise suurusega 
ettevõtjatele ja mikroettevõtjatele, 
ühendustele ja fondidele mõeldud ELi 
võlainstrumendi raames. Vahendil on 
järgmised prioriteedid:

Or. fr

Muudatusettepanek 50
Malika Benarab-Attou

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) uusi ärimudeleid käsitlevate kogemuste 
ja oskusteabe vahetus riikide vahel,
vastastikune õppimine ning võrgustike
loomine kultuuri- ja loomesektorite 
arendamisega tegelevate kultuurivaldkonna 
tegutsejate ja poliitikakujundajate seas;

a) kogemuste ja oskusteabe vahetus riikide 
vahel seoses uute sotsiaalmajanduslike 
mudelitega, mis põhinevad vastastikusel
õppimisel ning võrgustike loomisel
kultuuri- ja loomesektorite arendamisega 
tegelevate kultuurivaldkonna tegutsejate ja 
poliitikakujundajate seas;

Or. fr
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Muudatusettepanek 51
Malika Benarab-Attou

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – punkt f – taane 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– piiriülese koostöö elavdamine kultuuri- ja 
loomesektorite spetsialistide, 
institutsiooniliste platvormide ja võrgustike 
vahel;

– piiriülese liikuvuse ja koostöö 
elavdamine kultuuri- ja loomesektorite 
spetsialistide, institutsiooniliste 
platvormide ja võrgustike vahel;

Or. fr

Muudatusettepanek 52
Malika Benarab-Attou

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 1 – punkt a a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a a) kultuurialase tegevuse ja sotsiaalse 
kaasamisega seotud tegevustes kunstnike 
osalemise toetamine;

Or. fr

Muudatusettepanek 53
Malika Benarab-Attou

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 1 – punkt b a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b a) kultuurivaldkonna tegutsejate 
loovuse ja katsetuste toetamine, sõltumata 
asjaomase organisatsiooni suurusest;

Or. fr
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Muudatusettepanek 54
Nadja Hirsch

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) toetuse andmine Euroopa tegutsejate ja 
rahvusvaheliste kultuurivõrgustike 
tugevdamiseks, et soodustada juurdepääsu 
kutsealastele võimalustele.

(c) toetuse andmine Euroopa tegutsejate ja 
rahvusvaheliste kultuurivõrgustike 
tugevdamiseks, et soodustada juurdepääsu 
kutsealastele võimalustele, kutsealasele 
täiendkoolitusele ja valdkonna töötajate 
liikuvust.

Or. de

Muudatusettepanek 55
Kinga Göncz

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 2 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) Euroopa kirjanduse levitamise 
toetamine;

(b) kunstiteoste ja kunsti- ning 
kultuuritoodangu riikidevahelise 
levitamise toetamine;

Or. en

Muudatusettepanek 56
Nadja Hirsch

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 2 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) Euroopa kirjanduse levitamise 
toetamine;

(b) kunstiteoste ja kunsti- ning 
kultuuritoodangu riikidevahelise 
levitamise toetamine;

Or. en
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Muudatusettepanek 57
Csaba Sógor

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 2 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) Euroopa kirjanduse levitamise 
toetamine;

(b) Euroopa kirjanduse ja kunstiteoste 
ning eri kultuurikaupade ja kunstiteoste
levitamise toetamine;

Or. hu

Muudatusettepanek 58
Malika Benarab-Attou

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 2 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) toetus publiku kasvatamisele kui 
võimalusele elavdada huvi Euroopa 
kultuuri vastu.

(c) toetus publiku kasvatamisele ja kõigile 
juurdepääs kultuurile kui võimalusele 
elavdada huvi Euroopa kultuuri vastu.

Or. fr

Muudatusettepanek 59
Malika Benarab-Attou

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) selliste organisatsioonide tegevus, kes 
pakuvad süsteemse ja ulatusliku mõjuga
soodsat Euroopa keskkonda tärkavate 
annete arendamiseks ning loovisikute
liikuvuse ja teoste levitamise 
elavdamiseks;

(c) selliste organisatsioonide tegevus, kes 
pakuvad soodsat Euroopa keskkonda 
tärkavate annete arendamiseks ning 
loovisikute ja teoste liikuvuse 
soodustamiseks. Loovisikutel peab olema 
võimalus kasutada oma õigusi tõhusalt, 
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ilma diskrimineerimiseta, eelkõige 
sotsiaalkaitse, õigusega saada 
töötushüvitist ja vanaduspensioni, 
sõltumata ELi liikmesriigist, kus nad 
töötavad;

Or. fr

Muudatusettepanek 60
Nadja Hirsch

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) soodustada juurdepääsu erialastele 
audiovisuaalsektori üritustele ja turgudele 
ning veebipõhiste ärivahendite kasutamist 
Euroopas ja mujal;

(d) soodustada juurdepääsu erialastele 
audiovisuaalsektori üritustele, turgudele ja
täiendusõppele ning veebipõhiste 
ärivahendite kasutamist Euroopas ja mujal;

Or. de

Muudatusettepanek 61
Kinga Göncz

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – punkt h

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(h) toetada algatusi, millega tutvustatakse 
ja edendatakse Euroopa audiovisuaalsete 
teoste mitmekesisust;

(h) toetada algatusi, millega tutvustatakse 
ja edendatakse Euroopa audiovisuaalsete 
teoste mitmekesisust, eelkõige nende 
keelelist mitmekesisust, toetades tõlkimist, 
dubleerimist ja subtitreerimist;

Or. en

Muudatusettepanek 62
Nadja Hirsch
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – punkt h

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(h) toetada algatusi, millega tutvustatakse 
ja edendatakse Euroopa audiovisuaalsete 
teoste mitmekesisust;

(h) toetada algatusi, millega tutvustatakse 
ja edendatakse Euroopa audiovisuaalsete 
teoste mitmekesisust, eelkõige nende 
keelelist mitmekesisust, toetades tõlkimist, 
dubleerimist ja subtitreerimist;

Or. en

Muudatusettepanek 63
Minodora Cliveti

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – punkt j a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(j a) toetada tugitehnoloogiate 
kasutuselevõttu kultuuri- ja 
õppeasutustes, et parandada nägemis- ja 
kuulmispuudega inimeste juurdepääsu 
kultuurile, haridusele ja kutseõppele.

Or. ro

Muudatusettepanek 64
Malika Benarab-Attou

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) asjaomane ELi poliitika, iseäranis 
haridus-, tööhõive-, tervise-, 
teadusuuringute ja innovatsiooni-, 
ettevõtluse, turismi-, justiitsküsimuste ja 
arenguvaldkonnas;

a) asjaomane ELi poliitika, iseäranis 
haridus-, tööhõive-, sotsiaalküsimuste,
tervise-, teadusuuringute ja innovatsiooni-, 
ettevõtluse, turismi-, justiitsküsimuste ja 
arenguvaldkonnas;

Or. fr
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Muudatusettepanek 65
Malika Benarab-Attou

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14 – lõige 1 – punkt a – taane 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– selliste inimeste protsent ja 
kvalifikatsioon, kes on väidetavalt 
osalenud aktiivselt kultuurialastes
töötubades või mis tahes muus 
loovtegevuses ja/või lavastuste loomises.

Or. fr

Muudatusettepanek 66
Nadja Hirsch

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14 – lõige 1 – punkt b – lõik 1 – taane 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– kultuurivaldkonna tegutsejate tegevuse 
laienemine teistesse riikidesse ning loodud 
riikidevaheliste partnerlussuhete arv;

– kultuurivaldkonna tegutsejate tegevuse 
laienemine teistesse riikidesse ja nende 
liikuvus ning loodud riikidevaheliste 
partnerlussuhete arv;

Or. de

Muudatusettepanek 67
Malika Benarab-Attou

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14 – lõige 1 – punkt b – lõik 1 – taane 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– kultuurivaldkonna tegutsejate tegevuse 
laienemine teistesse riikidesse ning loodud 
riikidevaheliste partnerlussuhete arv;

– kultuurivaldkonna tegutsejate tegevuse
mitmekesistamine ja laienemine teistesse 
riikidesse ning loodud riikidevaheliste 
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partnerlussuhete arv;

Or. fr


