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LÜHISELGITUS

Kultuuri- ja loomesektorite olulisus 
Kultuuri- ja loomesektorid aitavad kaasa tööhõive suurenemisele ja majanduskasvule ning 
moodustasid 2008. aastal 4,5 % Euroopa kogu SKPst ning ligi 3,8 % tööjõust. Kultuuri- ja 
loomesektorid aitavad samuti kaasa muude majandussektorite arengule, nagu turism ning 
info- ja kommunikatsioonitehnoloogiad. Ergutades aruka ja jätkusuutliku majanduskasvu 
osana innovatsiooni ja ettevõtlust, toetavad kultuuri- ja loomesektorid sotsiaalset 
integratsiooni. 

Probleemid ja ühised ülesanded

Kultuuri- ja loomesektoritel on mitmeid ühiseid ülesandeid ja raskusi, nagu killustatud turg, 
globaliseerumine ja digitehnoloogiale üleminek, andmete vähesus ja erasektori 
investeeringute puudumine. Rahastamise leidmisega on raskusi eeskätt kultuuri- ja 
loomesektori VKEdel. Raskused on peamiselt seotud järgmiste küsimustega:

 paljud nende varad, näiteks autoriõigus, ei ole materiaalsed;
 erinevalt muudest tootmisprojektidest ei ole kultuuriteosed üldiselt masstoodang ning 

sageli on tegemist kordumatu prototüübiga, kuid pikaajaline investeering eeldab 
tagatud kasumlikkust;

 kultuuri- ja loomesektori ettevõtjatel ei ole sageli vajalikke turustamisoskusi selleks, et 
oma projekte finantseerimisasutustele reklaamida;

 finantseerimisasutused ei tunne piisavalt neid sektoreid ning ei ole valmis 
investeerima nendega seonduvate riskide hindamiseks vajalike teadmiste 
kujundamisse; 

 sageli puuduvad ka usaldusväärsed andmed, mis vähendab veelgi kõnesoleva 
valdkonna VKEde laenuvõimalusi. 

Programmi „Loov Euroopa” kirjeldus

Programm „Loov Euroopa” koondab enda alla programmid „Kultuur”, „MEDIA” ja „MEDIA 
Mundus” ning on nende jätkuks. Meetmete kogueelarve (2014–2020) on 1801 miljardit eurot, 
mis on kulutuste praegusest tasemest 37% suurem. Programmil „Loov Euroopa” on kolm 
tegevussuunda: sektoriülene tegevussuund, mis on mõeldud kõigile kultuuri- ja 
loomesektoritele (15% programmi eelarvest); kultuuri tegevussuund, mis on mõeldud 
kultuuri- ja loomesektoritele (30% programmi eelarvest), ning MEDIA tegevussuund 
audiovisuaalsektorile (55% programmi eelarvest). 

Sektoriülese tegevussuunaga saavad kultuuri- ja loomesektorid mehhanismi, mis hõlbustab 
sektori VKEde ja organisatsioonide juurdepääsu rahastamisvahenditele ning suurendab 
finantseerimisasutuste suutlikkust hinnata kultuuri- ja loomeprojekte. See mehhanism 
täiendab muid ELi mehhanisme struktuurifondide ja konkurentsivõime ja uuendustegevuse 
programmi raames. 

Programmide „Kultuur” ja „MEDIA” prioriteetide ja toetusmeetmete eesmärk on suurendada 
kultuuri ja loomesektori suutlikkust, et ergutada digitehnoloogia kasutamist eesmärgiga 
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tagada kohanemine turu arenguga; kohaneda digitehnoloogiatega; luua uusi äri- ja 
levitamismudeleid; toetada riikidevahelist turundamist ja levitamist veebiplatvormidel. 

Programmi rakendamiseks võtab komisjon iga-aastased tööprogrammid vastu 
rakendusaktidega vastavalt nõuandemenetlusele. Enamikku programmi „Loov Euroopa” 
toetustest jaotatakse Hariduse, Audiovisuaalvaldkonna ja Kultuuri Täitevasutusest (EACEA) 
iga-aastaste konkursikutsete kaudu. Antav rahaline abi ei või olla suurem kui 50% toetatava 
tegevuse lõppmaksumusest (kui iga-aastases programmis ei ole teisiti ette nähtud). Komisjon 
korraldab vahetult programmi teatavaid aspekte, nagu auhindade andmine, koostöö 
rahvusvaheliste institutsioonidega, rahvusvaheliste audiovisuaalvaldkonna kaastootmise 
fondidega ning Euroopa kultuuripealinnade ja Euroopa kultuuripärandi märgise programmide 
rahastamine. 

Komisjon tagab programmi „Loov Euroopa” korrapärase järelevalve artiklis 14 sätestatud 
järgmiste tulemusnäitajate alusel: sektorite osakaal tööhõivest ja SKPst; kultuurivaldkonna
tegutsejate tegevuse laienemine teistesse riikidesse ning loodud riikidevaheliste 
partnerlussuhete arv; Euroopa filmide vaatajate arv Euroopas ja kogu maailmas; Euroopa 
audiovisuaalsete teoste osakaal kinodes, televisioonis ja digitaalsetel platvormidel; 
rahastamisvahendi raames väljastatud laenude maht.

Arvamuse koostaja seisukoht

Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjoni arvamuse koostaja muudatusettepanekud 
toetavad programmi uute konkreetsete eesmärkide seadmist, mis tugevdavad tegevussuundi 
kultuuri- ja loomesektori kohandumisel globaliseerumise ja digitehnoloogiale üleminekuga. 
Muudatuste eesmärk on eeskätt tagada kultuurimaterjalide elektrooniline kättesaadavus, 
parandada selle digitaalset säilitamist ja korraldamist ning edendada kultuuriasutuste ja 
erasektori partnerlust eesmärgiga luua uusi võimalusi kultuurimaterjali digitaliseerimise 
rahastamiseks ja selle innovatiivse kasutamise toetamiseks. Arvamuse koostaja pooldab 
samuti programmi ühe konkreetse eesmärgina puudega inimeste juurdepääsu parandamist 
kultuuri- ja loomesektori toodetele. 
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MUUDATUSETTEPANEKUD

Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon palub vastutaval kultuuri- ja 
hariduskomisjonil lisada oma raportisse järgmised muudatusettepanekud:

Muudatusettepanek 1

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 4 a (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4 a) Kuna puudega inimestel on endiselt 
piiratud juurdepääs kultuuri- ja 
loomesektori toodetele, peaks programmi 
„Loov Euroopa” erieesmärkide hulgas 
olema puudega inimeste juurdepääsu 
hõlbustamine kultuuri- ja loomesektori 
toodetele.

Or. ro

Selgitus

Selleks et aidata kaasa Euroopa keelelise ja kultuurilise mitmekesisuse kaitsele ja 
edendamisele ning suurendada kultuuri- ja loomesektorite konkurentsivõimet, tuleb 
programmi eesmärkide hulka lisada jätkusuutliku ja kaasava arengu toetamine, hõlbustades 
puudega inimeste juurdepääsu kultuuri- ja loomesektori toodetele.

Muudatusettepanek 2

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9) Seirest, hindamisest ja avalikest 
aruteludest ilmneb nii see, et programmid 
„Kultuur”, „MEDIA” ja „MEDIA 
Mundus” etendavad väga olulist rolli 
Euroopa kultuurilise ja keelelise 
mitmekesisuse kaitsmisel ja edendamisel 
ning et nad on olulised kultuuri- ja 
loomesektorite vajaduste seisukohast; kui 
ka see, et uue programmi eesmärgid 
peaksid olema kooskõlas Euroopa 
2020. aasta strateegia eesmärkidega. 

(9) Seirest, hindamisest ja avalikest 
aruteludest ilmneb nii see, et programmid 
„Kultuur”, „MEDIA” ja „MEDIA 
Mundus” etendavad väga olulist rolli 
Euroopa kultuurilise ja keelelise 
mitmekesisuse kaitsmisel ja edendamisel 
ning et nad on olulised kultuuri- ja 
loomesektorite vajaduste seisukohast; kui 
ka see, et uue programmi eesmärgid 
peaksid olema kooskõlas Euroopa 
2020. aasta strateegia eesmärkidega. 
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Samuti ilmneb hindamistest ja aruteludest 
ning lisaks ka mitmesugustest 
sõltumatutest uuringutest (eelkõige 
uuringust kultuuri- ja loomemajanduse 
ettevõtlusmõõtme kohta), et kultuuri- ja 
loomesektorid seisavad silmitsi ühiste 
probleemidega, nimelt äärmiselt 
killustunud turu, digitehnoloogiale 
ülemineku ja üleilmastumise mõju, 
rahastamisvahenditele juurdepääsu 
keerukuse ja võrreldavate andmete 
vähesusega, mis kõik nõuavad meetmeid 
liidu tasandil.

Samuti ilmneb hindamistest ja aruteludest 
ning lisaks ka mitmesugustest 
sõltumatutest uuringutest (eelkõige 
uuringust kultuuri- ja loomemajanduse 
ettevõtlusmõõtme kohta), et kultuuri- ja 
loomesektorid seisavad silmitsi ühiste 
probleemidega, nimelt äärmiselt 
killustunud turu, digitehnoloogiale 
ülemineku ja üleilmastumise mõju, 
rahastamisvahenditele juurdepääsu 
keerukuse ja võrreldavate andmete 
vähesusega, mis kõik nõuavad meetmeid 
liidu tasandil. Erinevalt muudest 
probleemidest tuleks digitehnoloogiale 
üleminekut pidada nii katalüsaatoriks kui 
ka võimaluseks.

Or. ro

Selgitus

Juurdepääs linna- ja maapiirkondades tehnoloogiale ja lairiba-infrastruktuurile avab 
loovisikutele uusi võimalusi vähendada tootmiskulusid ning füüsilistest ja geograafilistest 
piirangutest sõltumata oma töid laiemale avalikkusele kättesaadavaks teha. Kui kultuurilise 
sisu pakkujad kasutavad täielikult ära info- ja kommunikatsioonitehnoloogia pakutavad 
võimalused ning traditsioonilised tootmis- ja vahendamistavad uuendatakse, annab see 
loovisikutele juurdepääsu suuremale publikule ja rohkematele turgudele ning kodanikele 
mitmekesisemad valikud kultuurivaldkonnas.

Muudatusettepanek 3

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 10 a (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(10 a) Kultuuri- ja loomesektoritel seisab 
ees digitehnoloogiale üleminek, mis 
uuendab põhjalikult traditsioonilisi 
mudeleid, muudab väärtusahelaid ja 
nõuab uute ärimudelite kasutamist. 
Digitehnoloogiale üleminek ja 
kultuurivarade parem kättesaadavus 
pakub tohutuid majanduslikke võimalusi 
ning on Euroopa kultuuri- ja loomevõime 
edasise arengu ning majandussektori 
mõjukuse suurenemise eeltingimus.
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Or. ro

Selgitus

Lisaks sellele saab digiteeritud materjale korduvalt kasutada nii ärilisel kui ka mitteärilisel 
eesmärgil, näiteks õppetöö ja haridusega seotud infosisu, dokumentaalfilmide, 
turismirakenduste, mängude, animatsioonide ja projekteerimisvahendite loomiseks, 
tingimusel et autoriõigusi ja muid nendega kaasnevaid õigusi järgitakse täiel määral.

Muudatusettepanek 4

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 
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.

(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 ning 
kogu Euroopa ühiskonnale suurepäraseid 
võimalusi. Madalamad levituskulud, uued 
levituskanalid ja uued võimalused 
nišitoodetele võivad soodustada 
juurdepääsu ning suurendada levikut kogu 
maailmas, aidates samas kaasa sotsiaalse 
ühtekuuluvuse tugevdamisele. 
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. ro

Selgitus

Kohalikes ja piirkondlikes arengustrateegiates on kultuuri- ja loomesektorid edukalt kaasatud 
paljudesse valdkondadesse: kultuuripärandi edendamine äriotstarbel kasutamiseks; 
kultuuriinfrastruktuuri ja -teenuste arendamine, et toetada jätkusuutlikku turismi; kohalike 
ettevõtete ning kultuuri- ja loomesektorite ning tööstus-, teadustöö-, haridus- ja muude 
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sektorite vaheliste partnerlussuhete rühmitamine; uuenduslaborite loomine; säästev 
linnaareng.

Muudatusettepanek 5

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 11 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11 a) Digitaalset materjali tuleks tõhusalt 
hallata ja säilitada, et hoida ära 
digitaalselt säilitatava teabe loetamatuks 
muutumist, kui selle talletamiseks 
kasutatud tark- ja riistvara muutub 
vananenuks, kui salvestusseadmed aja 
jooksul kuluvad ja/või kui need seadmed 
ei ole enam võimelised toime tulema uue 
ja pidevalt muutuva infosisu suure 
hulgaga.

Or. ro

Selgitus

Kuigi kogu ELis on digitaalsete materjalide säilitamisel saavutatud edu, ei ole mitmes 
liikmesriigis kehtestud selget ja terviklikku strateegiat digitaalse infosisu säilitamiseks Sellise 
poliitika puudumine ohustab digitaalsete materjalide püsimist ning võib põhjustada 
digitaalkujul loodud materjalide kaotsiminekut.

Muudatusettepanek 6

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 12 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12) Praegused levitamismeetodid toetavad 
suuresti filmide rahastamise süsteemi. 
Samas on üha suuremaks muutunud 
vajadus soodustada võimalusi materjalide 
atraktiivseks ja legaalseks pakkumiseks 
internetis ning toetada innovatsiooni. 
Selleks, et esile saaksid kerkida uued 
ärimudelid on seega eriti oluline toetada 
uute levitamisviiside paindlikkust.

(12) Praegused levitamismeetodid toetavad 
suuresti filmide rahastamise süsteemi. 
Samas on üha suuremaks muutunud 
vajadus soodustada võimalusi materjalide 
atraktiivseks ja legaalseks pakkumiseks 
internetis ning toetada innovatsiooni, 
eelkõige seoses mobiilse internetiga. 
Selleks, et esile saaksid kerkida uued 
ärimudelid on seega eriti oluline toetada 
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uute levitamisviiside paindlikkust.

Or. ro

Selgitus

Kuna internet on üha enam seotud mobiilsete vahenditega (telefonid, arvutid jne), tuleks 
viidata mobiilsele internetitehnoloogiale, millel on oluline osa uute ja paindlike 
levitamisviiside kindlustamisel. 

Muudatusettepanek 7

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 12 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12) Praegused levitamismeetodid toetavad
suuresti filmide rahastamise süsteemi. 
Samas on üha suuremaks muutunud 
vajadus soodustada võimalusi materjalide 
atraktiivseks ja legaalseks pakkumiseks 
internetis ning toetada innovatsiooni. 
Selleks, et esile saaksid kerkida uued 
ärimudelid on seega eriti oluline toetada 
uute levitamisviiside paindlikkust.

(12) Praegused levitamismeetodid toetavad 
suuresti filmide rahastamise süsteemi. 
Samas on üha suuremaks muutunud 
vajadus soodustada võimalusi materjalide 
atraktiivseks ja legaalseks pakkumiseks 
internetis ning toetada innovatsiooni. 
Selleks, et esile saaksid kerkida uued 
ärimudelid on seega eriti oluline toetada 
uute levitamisviiside paindlikkust. 
Internetis tehtavad atraktiivsed ja 
legaalsed pakkumised peaksid põhinema 
igakülgsel ja kõiki sidusrühmi kaasaval 
üleeuroopalisel strateegial. Selliste uute 
legaalsete internetipakkumiste eesmärk 
peaks olema toetada kunstilist 
loometegevust ja kaitsta loovisikute huve 
ning tagada samas üldsusele kultuuri- ja 
loomesektori toodete võimalikult suure 
kättesaadavuse.

Or. ro

Selgitus

Legaalsed ja atraktiivsed internetipakkumised peaksid toetama kunstilist loometegevust ja 
kaitsma loovisikute huve, kuid tagama samas üldsusele kultuuri- ja loomesektori toodete 
võimalikult suure kättesaadavuse. 
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Muudatusettepanek 8

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 12 a (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12 a) Euroopa peaks viivitamata võtma 
meetmeid, et kasutada ära 
digitehnoloogiale ülemineku ja 
digitaalsete materjalide säilitamise 
eelised. Kui liikmesriigid ei investeeri 
kiiremini sellesse valdkonda, võib 
juhtuda, et digitehnoloogiale ülemineku 
kultuurilisi ja majanduslikke eeliseid 
kasutatakse ära muudes maailmajagudes 
ja mitte Euroopas.

Or. ro

Selgitus

Digiteerimine on oluline vahend kultuurimaterjalidele juurdepääsu ja nende kasutamise 
tagamisel. Kogu Euroopa kultuuripärandi digiteerimise kulud on suured ja neid ei ole 
võimalik katta ainult avaliku sektori rahastamisega. Eraettevõtteid võib digiteerimisse 
kaasata digiteerimist toetav erasektor või avaliku ja erasektori partnerlus ning seda tuleks 
edaspidi soodustada. 

Muudatusettepanek 9

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 12 b (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12 b) Elektrooniline juurdepääs 
kultuurimaterjalidele teeb need kõikidele 
Euroopa kodanikele kättesaadavaks ning 
võimaldab kasutada neid 
meelelahutuseks, õpingutes või töös. See 
annab Euroopa mitmepalgelisele ja 
mitmekeelsele pärandile selge 
elektroonilise vormi ning nende varade 
digiteerimine aitab Euroopa 
kultuuriasutustel täita oma ülesannet 
tagada meie pärandi kättesaadavus ja 
säilitamine digitaalses keskkonnas.
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Or. ro

Selgitus

Elektrooniline juurdepääs kultuurimaterjalidele teeb need kõikidele ELi kodanikele 
kättesaadavaks ning võimaldab kasutada neid meelelahutuseks, õpingutes või töös. Samas 
tähendab kultuurimaterjali internetis kättesaadavaks tegemine seda, et Euroopa 
mitmepalgeline ja mitmekeelne pärand saab kindla elektroonilise vormi.

Muudatusettepanek 10

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 16

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(16) Euroopa kultuuripealinn ja Euroopa 
kultuuripärandi märgis aitavad tugevdada 
ühisesse kultuurialasse kuulumise tunnet 
ning soodustavad kultuuripärandi väärtuse 
tõstmist. Rahastada tuleks ka neid kahte 
liidu meedet.

(16) Euroopa kultuuripealinn ja Euroopa 
kultuuripärandi märgis aitavad tugevdada 
ühisesse kultuurialasse kuulumise tunnet 
ning soodustavad kultuuripärandi väärtuse 
tõstmist. Neid kahte liidu meedet 
rahastatakse programmist „Loov 
Euroopa”.

Or. ro

Selgitus

Teeb selgemaks teksti ja allika, millest rahastatakse neid kahte meedet, mis on juba ELi 
juhtalgatused.

Muudatusettepanek 11

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 2 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) tegevuse ja selle mõju riikidevaheline 
iseloom, mis täiendab riiklikke, 
rahvusvahelisi ning muid liidu programme;

(a) tegevuse ja selle mõju riikidevaheline 
iseloom, mis täiendab piirkondlikke,
riiklikke ja rahvusvahelisi ning muid liidu 
programme;

Or. ro

Selgitus

Kultuuri- ja loomesektor areneb kohalikul ja piirkondlikul tasandil, kus toimub 
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koostöövõrkude ja klastrite loomine. Kohalikes ja piirkondlikes arengustrateegiates on 
kultuuri- ja loomesektorid edukalt kaasatud paljudesse valdkondadesse.

Muudatusettepanek 12

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 2 – punkt d a (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d a) sotsiaalse ühtekuuluvuse 
suurendamine, parandades kõigi ELi 
kodanike ja eriti puudega inimeste 
juurdepääsu kultuuri- ja loomesektori 
toodetele;

Or. ro

Selgitus

Kõigi ELi kodanike ja eriti puudega inimeste juurdepääsu parandamine kultuuri- ja 
loomesektori toodetele aitab oluliselt kaasa sotsiaalse ühtekuuluvuse tugevdamisele.

Muudatusettepanek 13

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – punkt d a (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d a) kultuuriasutuste ja erasektori 
partnerluse toetamine, mille eesmärk on 
luua uusi võimalusi kultuurimaterjali 
digiteerimise rahastamiseks ja sellise 
materjali innovatiivse kasutamise 
ergutamiseks, tagades samas 
digiteerimiseks loodud avaliku ja 
erasektori partnerluste õigluse ja 
tasakaalustatuse.

Or. ro

Selgitus

Euroopa keelelise ja kultuurilise mitmekesisuse kaitsemiseks ja edendamiseks ning kultuuri-
ja loomesektorite konkurentsivõime suurendamiseks on vaja konkreetsete eesmärkide hulka 
lisada kultuuriasutuste ja erasektori partnerluse ergutamine, mille eesmärk on luua uusi 



PA\893691ET.doc 13/18 PE483.700v01-00

ET

võimalusi kultuurimaterjali digiteerimise rahastamiseks ja selle materjali innovatiivse 
kasutamise ergutamiseks.

Muudatusettepanek 14

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – punkt d b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d b) autoriõigusega kaitstud materjali 
digiteerimise ja selle internetis 
kättesaadavuse tingimuste parandamine;

Or. ro

Selgitus

Euroopa keelelise ja kultuurilise mitmekesisuse kaitsemiseks ja edendamiseks ning kultuuri-
ja loomesektorite konkurentsivõime suurendamiseks on vaja konkreetsete eesmärkide hulka 
lisada autoriõigusega kaitstud materjali digiteerimise ja selle internetis kättesaadavuse 
tingimuste parandamine.

Muudatusettepanek 15

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – punkt d c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d c) digiteeritud materjali haldamise ja 
säilitamise tingimuste parandamine, et 
tagada nende pikaajaline säilimine;

Or. ro

Selgitus

Euroopa keelelise ja kultuurilise mitmekesisuse kaitsemiseks ja edendamiseks ning kultuuri-
ja loomesektorite konkurentsivõime suurendamiseks on vaja konkreetsete eesmärkide hulka 
lisada digiteeritud materjali haldamise ja säilitamise tingimuste parandamine eesmärgiga 
tagada nende pikaajaline säilimine.
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Muudatusettepanek 16

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – punkt d d (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d d) jätkusuutliku ja kaasava arengu 
toetamine, hõlbustades puudega inimeste 
juurdepääsu kultuuri- ja loomesektori 
toodetele;

Or. ro

Selgitus

Selleks et aidata kaasa Euroopa keelelise ja kultuurilise mitmekesisuse kaitsele ja 
edendamisele ning suurendada kultuuri- ja loomesektorite konkurentsivõimet, tuleb 
programmi eesmärkide hulka lisada jätkusuutliku ja kaasava arengu toetamine, hõlbustades 
puudega inimeste juurdepääsu kultuuri- ja loomesektori toodetele.

Muudatusettepanek 17

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) selliste meetmete toetamine, mis 
tagavad tegutsejatele oskused ja 
oskusteabe, mis soodustavad kohanemist
digitehnoloogiaga, sealhulgas publiku 
kasvatamise ja ärimudelite uute meetodite 
katsetamine;

(a) selliste meetmete toetamine, mis 
tagavad tegutsejatele oskused ja 
oskusteabe, mis soodustavad kohanemist 
digitehnoloogiaga, sealhulgas publiku 
kasvatamise ja ärimudelite uute meetodite 
katsetamine; mobiilsed 
internetitehnoloogiad peaksid olema selle 
protsessi lahutamatu osa, võttes arvesse 
nende üha laiemat kasutamist;

Or. ro

Selgitus

Mobiilsed internetitehnoloogiad, võttes arvesse nende üha laiemat kasutamist, peaksid olema 
kultuuri- ja loomesektorite suutlikkuse suurendamise protsessi lahutamatu osa ning toetada 
tuleks selliseid tegevusi, mille abil ettevõtjad omandavad oskusi ja oskusteavet. 
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Muudatusettepanek 18

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) soodustada oskuste omandamist ja 
võrgustike arendamist ning iseäranis 
ergutada digitehnoloogia kasutamist, et 
tagada kohanemine turu arenguga;

(a) soodustada oskuste omandamist ja 
võrgustike arendamist ning iseäranis 
ergutada digitehnoloogia kasutamist, et 
tagada kohanemine turu arenguga; 
mobiilsed internetitehnoloogiad peaksid 
olema selle protsessi lahutamatu osa, 
võttes arvesse nende üha laiemat 
kasutamist;

Or. ro

Selgitus

Mobiilsed internetitehnoloogiad, võttes arvesse nende üha laiemat kasutamist, peaksid olema 
kultuuri- ja loomesektorite suutlikkuse suurendamise protsessi lahutamatu osa ning toetada 
tuleks selliseid tegevusi, mille abil ettevõtjad omandavad oskusi ja oskusteavet.

Muudatusettepanek 19

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14 – lõige 3 – punkt a 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) Lisaks korrapärasele järelevalvele 
esitab komisjon hiljemalt 2017. aasta 
lõpuks välishindamise aruande, et hinnata 
programmi ja selle Euroopa lisaväärtuse
eesmärkide ja tulemuste saavutamise 
tõhusust, et otsustada programmi 
jätkamise, muutmise või peatamise üle. 
Hindamisel pööratakse tähelepanu 
lihtsustamisvõimalustele, sisemisele ja 
välisele ühtsusele, kõikide eesmärkide 
jätkuvale asjakohasusele ning sellel, 
kuivõrd panustavad meetmed liidu aruka, 
jätkusuutliku ja kaasava majanduskasvu 
prioriteetidesse. Selles võetakse arvesse 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsuse 
nr 1855/2006/EÜ, otsuse nr 1718/2006/EÜ 

(a) Lisaks korrapärasele järelevalvele 
esitab komisjon hiljemalt 2017. aasta 
lõpuks välishindamise aruande, et hinnata 
programmi ja selle Euroopa lisaväärtuse 
eesmärkide ja tulemuste saavutamise 
tõhusust, et otsustada programmi 
jätkamise, muutmise või peatamise üle. 
Komisjon esitab Euroopa Parlamendile 
aastaaruande programmi tulemuste ja 
tulemusnäitajate kohta. Hindamisel 
pööratakse tähelepanu 
lihtsustamisvõimalustele, sisemisele ja 
välisele ühtsusele, kõikide eesmärkide 
jätkuvale asjakohasusele ning sellel, 
kuivõrd panustavad meetmed liidu aruka, 
jätkusuutliku ja kaasava majanduskasvu 
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ja otsuse nr 1041/2009/EÜ pikaajalise 
mõju hindamise tulemusi.

prioriteetidesse. Selles võetakse arvesse 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsuse 
nr 1855/2006/EÜ, otsuse nr 1718/2006/EÜ 
ja otsuse nr 1041/2009/EÜ pikaajalise 
mõju hindamise tulemusi.

Or. ro

Selgitus

Komisjon peaks esitama Euroopa Parlamendile artikli 14 kohasel järelevalvel ja hindamisel 
põhineva aruande, et parlament saaks kontrollida programmi tulemusi ja tulemusnäitajaid. 

Muudatusettepanek 20

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 17

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Programmi rakendamiseks võtab komisjon 
iga-aastased tööprogrammid vastu 
rakendusaktidega kooskõlas artikli 18 
lõikes 2 osutatud nõuandemenetlusega. 
Iga-aastastes tööprogrammides määratakse 
kindlaks taotletavad eesmärgid, eeldatavad 
tulemused, rakendusmeetod ja 
rahastamiskava kogusumma. samuti
esitatakse neis rahastatavate meetmete 
kirjeldus, igale meetmele eraldatud summa 
ja rakendamise orienteeruv ajakava. 
Toetuste puhul esitatakse neis prioriteedid, 
olulised hindamiskriteeriumid ja 
kaasrahastamise maksimummäär.

Programmi rakendamiseks võtab komisjon 
igal aastal hiljemalt 31. märtsiks iga-
aastased tööprogrammid vastu 
rakendusaktidega kooskõlas artikli 18 
lõikes 2 osutatud nõuandemenetlusega. 
Iga-aastastes tööprogrammides määratakse 
kindlaks taotletavad eesmärgid, eeldatavad 
tulemused, rakendusmeetod ja 
rahastamiskava kogusumma. Samuti
esitatakse neis rahastatavate meetmete 
kirjeldus, igale meetmele eraldatud summa 
ja rakendamise orienteeruv ajakava. 
Toetuste puhul esitatakse neis prioriteedid, 
olulised hindamiskriteeriumid ja 
kaasrahastamise maksimummäär.

Or. ro

Selgitus

Oluline on kehtestada selge ajakava, mis on kättesaadav kõigile kultuuri- ja loomesektori 
ettevõtjatele, kes soovivad teha projektitaotlusi, et nad saaksid planeerida oma projektide 
kaasrahastamiseks vajalikke ressursse.
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Muudatusettepanek 21

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 19 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Artikli 1 lõikes 1 sätestatud 
ajavahemikul on käesoleva programmi 
rakendamiseks ettenähtud rahastamispakett 
1 801 000 000 eurot.

1. Artikli 1 lõikes 1 sätestatud 
ajavahemikul on käesoleva programmi 
rakendamiseks ettenähtud rahastamispakett 
1 801 000 000 eurot. 
Eelarveassigneeringute soovituslik jaotus 
on järgmine: sektoriülene tegevussuund 
15 %, kultuuri tegevussuund 30 % ja 
MEDIA tegevussuund 55 %. Antav 
rahaline abi ei või olla suurem kui 50% 
toetatava tegevuse lõppmaksumusest, kui 
iga-aastases programmis või 
konkursikutses ei ole teisiti ette nähtud.

Or. ro

Selgitus

Selleks et anda kultuuri- ja loomesektori ettevõtjatele võimalus planeerida oma projektide 
kaasrahastamist, on vaja määruses selgelt välja tuua kõigiks tegevussuundadeks ette nähtud 
eelarveassigneeringute soovituslik jaotus. 

Muudatusettepanek 22

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 19 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Antav rahaline abi ei või olla suurem
kui 50% toetatava tegevuse 
lõppmaksumusest, kui iga-aastases 
programmis või konkursikutses ei ole 
teisiti ette nähtud. Antav rahaline abi ei 
või mingil juhul olla suurem kui 75% 
toetatava tegevuse lõppmaksumusest .

Or. ro

Selgitus
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Selleks et anda kultuuri- ja loomesektori ettevõtjatele võimalus planeerida oma projektide 
kaasrahastamist, on vaja määruses selgelt välja tuua rahalise abi maksimummäär 
protsendina toetatava tegevuse lõppmaksumusest.


