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Tarkistus 29
Thomas Händel

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 1 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(1) Sopimuksella pyritään yhä tiiviimpään 
yhteyteen Euroopan kansojen välillä ja 
annetaan unionille tehtäväksi muiden 
muassa myötävaikuttaa siihen, että 
jäsenvaltioiden kulttuurit kehittyvät 
kukoistaviksi, pitäen arvossa niiden 
kansallista ja alueellista monimuotoisuutta.  
Tarvittaessa unioni tukee ja täydentää 
jäsenvaltioiden toimia, joiden 
tarkoituksena on edistää kulttuurista ja 
kielellistä monimuotoisuutta, vahvistaa 
Euroopan kulttuurialan ja luovien 
toimialojen sosiaalista ja taloudellista 
kehitystä aikaansaavina tekijöinä ja 
helpottaa mukautumista elinkeinoelämän 
muutoksiin erityisesti ammatillisen 
koulutuksen kautta.

Or. fr

Tarkistus 30
David Casa

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 1 kappale

Komission teksti Tarkistus

(1) Sopimuksella pyritään yhä tiiviimpään 
yhteyteen Euroopan kansojen välillä ja 
annetaan unionille tehtäväksi muiden 
muassa myötävaikuttaa siihen, että 
jäsenvaltioiden kulttuurit kehittyvät 
kukoistaviksi, pitäen arvossa niiden 
kansallista ja alueellista monimuotoisuutta 
ja huolehtien samalla siitä, että unionin 

(1) Sopimuksella pyritään yhä tiiviimpään 
yhteyteen Euroopan kansojen välillä ja 
annetaan unionille tehtäväksi muiden 
muassa myötävaikuttaa siihen, että 
jäsenvaltioiden kulttuurit kehittyvät 
kukoistaviksi, pitäen arvossa niiden 
kansallista ja alueellista monimuotoisuutta.  
Sopimuksessa myös annetaan unionin 
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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.

tehtäväksi huolehtia siitä, että unionin 
teollisuuden kilpailukyvyn kannalta 
tarpeelliset edellytykset turvataan.
Tarvittaessa unioni tukee ja täydentää 
jäsenvaltioiden toimia, joiden 
tarkoituksena on sekä ottaa huomioon 
kulttuurinen ja kielellinen 
monimuotoisuus että edistää niitä, 
vahvistaa Euroopan kulttuurialan ja 
luovien toimialojen kilpailukykyä ja 
helpottaa mukautumista elinkeinoelämän 
muutoksiin erityisesti ammatillisen 
koulutuksen kautta.

Or. en

Tarkistus 31
Malika Benarab-Attou

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 1 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. fr
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Tarkistus 32
David Casa

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 vauhdittamiseksi
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, vahvistaa 
kulttuurin asemaa luovuuden lähteenä 
kasvua ja työllisyyttä koskevan Lissabonin 
strategian puitteissa sekä tuoda esille 
kulttuurin keskeistä merkitystä unionin 
kansainvälisissä suhteissa.

Or. en

Tarkistus 33
Malika Benarab-Attou

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 

(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 
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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.

edistää kulttuurista monimuotoisuutta ja 
kulttuurien välistä vuoropuhelua sekä 
ammattilaisten liikkuvuutta, vahvistaa 
kulttuurin asemaa luovuuden lähteenä 
kasvun ja työllisyyden vahdittamiseksi 
sekä tuoda esille kulttuurin keskeistä 
merkitystä sosiaalisen osallistumisen 
yhteydessä sekä unionin kansainvälisissä 
suhteissa.

Or. fr

Tarkistus 34
Mara Bizzotto

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 10 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(10) Euroopan kulttuuriala ja luovat 
toimialat ovat luonnostaan jakautuneet 
kansallisten ja kielellisten rajojen 
mukaisesti. On kuitenkin otettava 
huomioon, että alueellisen ja paikallisen 
tason kulttuurialan ja luovien toimialojen 
kattavuus ei välttämättä aina vastaa 
jäsenvaltioiden kansallisia ja kielellisiä 
rajoja.  Toisaalta tällainen 
pirstaloituneisuus merkitsee sitä, että 
kulttuurikenttä on monimuotoinen ja 
koostuu erilaisista ja hyvin itsenäisistä 
osista ja tarjoaa siten kanavan eri 
kulttuurimuodoille, joista Euroopan 
monimuotoinen kulttuuriperintö rakentuu. 
Toisaalta pirstaloituneisuus johtaa siihen, 
että kulttuurialan ja luovien alojen teokset 
ja toimijat eivät liiku riittävästi maasta 
toiseen unionin sisällä tai sen ulkopuolella. 
Siitä aiheutuu myös maantieteellistä 
epätasapainoa, ja se rajoittaa kuluttajien 
valintamahdollisuuksia.

Or. it
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Tarkistus 35
Csaba Sógor

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 
sopeutettava liiketoimintamalleja.

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

Or. hu

Tarkistus 36
Malika Benarab-Attou

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 13 kappale

Komission teksti Tarkistus

(13) Yksi kulttuurialaa ja luovia toimialoja, 
varsinkin pieniä toimijoita, kuten pk-

(13) Yksi kulttuurialaa ja luovia toimialoja, 
varsinkin pieniä toimijoita, kuten 
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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.

kansalaisjärjestöjä tai yhdistyksiä, 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.

Or. fr

Tarkistus 37
Mara Bizzotto

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 17 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. it

Tarkistus 38
Mara Bizzotto

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 18 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. it

Tarkistus 39
Malika Benarab-Attou

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 20 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. fr
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Tarkistus 40
Malika Benarab-Attou

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.

Or. fr

Tarkistus 41
Thomas Händel

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 30 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(30 a) Ohjelman täytäntöönpanon 
yhteydessä on varmistettava 
kulttuurialalle ja luoville toimialoille 
luotavien työpaikkojen laatu, sillä 
epävarmuus ja epävakaus ovat usein 
ominaisia näiden alojen 
työntekijäsuhteille. 

Or. fr

Tarkistus 42
Thomas Händel

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 30 b kappale (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

(30 b) Ohjelman täytäntöönpano on 
yhdistettävä kulttuurialan ja luovien 
toimialojen kaikkien sidosryhmien sekä 
kansalaisyhteiskunnan ja voittoa 
tavoittelemattoman sektorin toimijoiden 
kanssa käytävään vuoropuheluun.

Or. fr

Tarkistus 43
Malika Benarab-Attou

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

2. 'Toimijalla' tarkoitetaan ammattilaista, 
yhdistystä tai säätiötä, yritystä tai laitosta, 
jotka toimivat kulttuurialalla ja luovilla 
toimialoilla.

Or. fr

Tarkistus 44
Thomas Händel

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 kokonaisuudessaan 
kulttuurialaa ja luovia toimialoja, jotta 
voidaan myötävaikuttaa Euroopan 
sosiaaliseen ja taloudelliseen kehitykseen
ja edistää älykästä, kestävää ja
osallistavaa kasvua. 

Or. fr
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Tarkistus 45
Malika Benarab-Attou

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

(b) vahvistaa kulttuurialan ja luovien 
toimialojen sosiaalista ulottuvuutta ja 
kansalaisulottuvuutta älykkään, kestävän 
ja osallistavan kasvun tukemiseksi.

Or. fr

Tarkistus 46
Thomas Händel

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 pienten ja 
keskisuurten yritysten ja organisaatioiden 
sekä kansalaisyhteiskunnan ja voittoa 
tavoittelemattomien järjestöjen 
rahoituspohjaa;

Or. fr

Tarkistus 47
Csaba Sógor

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

(c) vahvistaa kulttuurialan ja luovien 
toimialojen ja varsinkin pienten ja 

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

keskisuurten yritysten ja organisaatioiden 
rahoituspohjaa ja kehittää nykyisiä 
koulutusohjelmia, kuten elinikäisen 
oppimisen ohjelmaa sekä Erasmus-
ohjelmaa;

Or. hu

Tarkistus 48
Nadja Hirsch

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. de

Tarkistus 49
Malika Benarab-Attou

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. fr

Tarkistus 50
Malika Benarab-Attou

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) vertaisoppimistoimiin sekä 
kulttuurialan toimijoiden ja päättäjien 
väliseen, kulttuurialan ja luovien 
toimialojen kehittämiseen liittyvään 
verkottumiseen perustuvia uusia sosiaalis-
taloudellisia malleja koskevien 
kokemusten ja tietämyksen vaihto;

Or. fr

Tarkistus 51
Malika Benarab-Attou

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;

Or. fr

Tarkistus 52
Malika Benarab-Attou

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

(a a) kulttuuritoimien tukeminen ja tuki, 
jolla edistetään taiteilijoiden 
osallistumista sosiaaliseen 
integraatiotoimintaan;

Or. fr

Tarkistus 53
Malika Benarab-Attou

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

Komission teksti Tarkistus

(b a) kulttuurialan toimijoiden luovuuden 
ja ideoiden kokeilun tukeminen kyseisen 
organisaation koosta riippumatta;

Or. fr

Tarkistus 54
Nadja Hirsch

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 
jatkokouluttautumismahdollisuuksia sekä 
toimijoiden liikkuvuusmahdollisuuksia.

Or. de
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Tarkistus 55
Kinga Göncz

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) tuetaan eurooppalaisen kirjallisuuden
levitystä;

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

Or. en

Tarkistus 56
Nadja Hirsch

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) tuetaan eurooppalaisen kirjallisuuden
levitystä;

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

Or. en

Tarkistus 57
Csaba Sógor

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) tuetaan eurooppalaisen kirjallisuuden 
levitystä;

(b) tuetaan eurooppalaisen kirjallisuuden 
sekä kulttuurialan tuotteiden ja 
taideteosten levitystä

Or. hu

Tarkistus 58
Malika Benarab-Attou
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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.

Or. fr

Tarkistus 59
Malika Benarab-Attou

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

(c) sellaisten organisaatioiden toiminta, 
jotka tarjoavat eurooppalaisen kanavan 
uusien taitajien kehittymiselle ja edistävät 
taiteilijoiden ja teosten liikkuvuutta. 
Taiteilijoiden on voitava käyttää 
oikeuksiaan tehokkaasti ilman 
minkäänlaista sosiaaliturvaan tai 
työttömyys- ja eläketurvaan liittyvää 
syrjintää riippumatta siitä, missä EU:n 
jäsenvaltiossa he työskentelevät;

Or. fr

Tarkistus 60
Nadja Hirsch

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

(d) toimet, joilla helpotetaan osallistumista 
audiovisuaalialan tapahtumiin ja 

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

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

Or. de

Tarkistus 61
Kinga Göncz

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;

Or. en

Tarkistus 62
Nadja Hirsch

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;

Or. en
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Tarkistus 63
Minodora Cliveti

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.

Or. ro

Tarkistus 64
Malika Benarab-Attou

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. fr

Tarkistus 65
Malika Benarab-Attou

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

– niiden ihmisten pätevyys ja 
prosenttiosuus, jotka ilmoittavat 
osallistuneensa aktiivisesti 
kulttuurityöpajoihin tai muuntyyppisten 
tapahtumien luomiseen ja/tai tuotantoon.

Or. fr

Tarkistus 66
Nadja Hirsch

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

Komission teksti Tarkistus

– kulttuurialan toimijoiden 
kansainvälistyminen ja rajat ylittävien 
kumppanuuksien lukumäärä;

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

Or. de

Tarkistus 67
Malika Benarab-Attou

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

Komission teksti Tarkistus

– kulttuurialan toimijoiden 
kansainvälistyminen ja rajat ylittävien 
kumppanuuksien lukumäärä;

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

Or. fr


