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LYHYET PERUSTELUT

Kulttuurialan ja luovien toimialojen merkitys 
Kulttuuriala ja luovat toimialat edistävät merkittävästi työpaikkojen luontia ja talouskasvua. 
Vuonna 2008 näiden alojen osuus EU:n BKT:stä oli 4,5 prosenttia, ja niillä työskenteli noin 
3,8 prosenttia työvoimasta. Kulttuuriala ja luovat toimialat edistävät myös muiden talouden 
alojen kuten matkailun ja tieto- ja viestintäteknologian kasvua. Kulttuuriala ja luovat toimialat 
lisäävät sosiaalista osallisuutta edistämällä innovointia ja yrittäjyyttä osana älykästä ja 
kestävää kasvua. 

Ongelmat ja yhteiset haasteet

Kulttuurialalla ja luovilla toimialoilla on erilaisia yhteisiä haasteita ja vaikeuksia, joita ovat 
esimerkiksi pirstaloituneet markkinat, globalisoituminen ja digitalisoituminen, tietojen puute 
ja riittämättömät yksityiset investoinnit. Kulttuurialalla ja luovilla toimialoilla on erityisiä 
vaikeuksia saada rahoitusta. Nämä vaikeudet johtuvat etupäässä seuraavista syistä:

 Niiden varat ovat usein luonteeltaan aineettomia, kuten tekijänoikeuksia.
 Kulttuuriteoksia ei yleensä valmisteta sarjatuotantona, kuten muita teollisuustuotteita, 

vaan ne ovat usein ainutkertaisia prototyyppejä, ja tarvitaan pitkän aikavälin 
investointeja tuottavuuden varmistamiseksi.

 Kulttuurialan ja luovien toimialojen yrittäjillä ei useinkaan ole tarvittavia 
markkinointitaitoja hankkeiden mainostamiseksi rahoituslaitoksille.

 Rahoituslaitoksilla ei ole riittävästi tietoa näistä aloista eivätkä ne ole valmiita 
investoimaan sellaisen tietämyksen hankkimiseen, jonka avulla näihin aloihin liittyviä 
riskejä voidaan arvioida. 

 Käytettävissä ei ole tarpeeksi luotettavaa tietoa, mikä rajoittaa näiden alojen pk-
yritysten mahdollisuuksia saada luottoa. 

Luova Eurooppa -ohjelman kuvaus

Luova Eurooppa -ohjelmassa yhdistetään Kulttuuri-, Media- ja Media Mundus -ohjelmat ja 
jatketaan niiden toteuttamista. Toiminnan kokonaisbudjetti (2014–2020) on 1,801 miljardia 
euroa, mikä merkitsee 37 prosentin lisäystä nykyisiin menoihin. Luova Eurooppa -ohjelma 
koostuu kolmesta ohjelmalohkosta: monialainen lohko, joka koskee kulttuurialaa ja luovia 
toimialoja kokonaisuudessaan (15 prosenttia ohjelman talousarviosta), kulttuurilohko, jonka 
piiriin kuuluvat kulttuuriala ja luovat toimialat (30 prosenttia ohjelman talousarviosta) ja 
medialohko, joka keskittyy audiovisuaalialaan (55 prosenttia ohjelman talousarviosta). 

Monialainen lohko tarjoaa kulttuurialalle ja luoville toimialoille järjestelmän, jolla 
helpotetaan näiden alojen pk-yritysten ja järjestöjen rahoituksen saantia ja parannetaan 
rahoituslaitosten valmiuksia arvioida kulttuurialan ja luovien toimialojen hankkeita. Tällä 
järjestelmällä täydennetään muita EU:n järjestelmiä osana rakennerahastoja ja kilpailukykyä 
ja innovointia koskevaa puiteohjelmaa. 

Kulttuuri- ja Media-ohjelmien painopistealueilla ja tukitoimenpiteillä pyritään vahvistamaan 
kulttuurialan ja luovien toimialojen valmiuksia seuraavasti: kannustetaan käyttämään 



PE483.700v01-00 4/18 PA\893691FI.doc

FI

digitaalitekniikan keinoja, jotta varmistetaan sopeutuminen markkinoiden muutoksiin; 
mukautuminen digitaalitekniikkaan; uudet liiketoiminta- ja jakelumallit; tuetaan rajat ylittävää 
markkinointia ja levitystä verkkosivustojen kautta. 

Komissio hyväksyy ohjelman täytäntöönpanoa varten vuotuiset toimintaohjelmat 
täytäntöönpanosäädöksillä neuvoa-antavaa menettelyä noudattaen. Koulutuksen, 
audiovisuaalialan ja kulttuurin toimeenpanovirasto hallinnoi suurinta osaa Luova Eurooppa 
-ohjelmasta myönnettävistä avustuksista ehdotuspyyntöjen kautta. Myönnetyllä rahoitustuella 
ei voida kattaa yli 50:tä prosenttia tuettujen toimien lopullisista kustannuksista (ellei 
vuotuisessa ohjelmassa toisin määritetä). Komissio hallinnoi suoraan tiettyjä ohjelman osia, 
joita ovat esimerkiksi seuraavat: palkintojen myöntäminen; yhteistyö kansainvälisten 
järjestöjen kanssa; kansainvälinen audiovisuaalialan yhteistuotantorahasto; Euroopan 
kulttuuripääkaupunkia ja Euroopan kulttuuriperintötunnusta koskevat ohjelmat. 

Komissio seuraa säännöllisesti Luova Eurooppa -ohjelmaa 1.4.4 kohdassa vahvistettujen 
tulosindikaattoreiden pohjalta. Niihin sisältyvät muun muassa seuraavat seikat: toimialojen 
osuus työpaikoista ja BKT:stä; kulttuurialan toimijoiden kansainvälistymisen aste ja rajat 
ylittävien kumppanuuksien lukumäärä; eurooppalaisten elokuvien katsojamäärä Euroopassa ja 
maailmanlaajuisesti; eurooppalaisten audiovisuaaliteosten prosenttiosuus elokuvateattereissa, 
televisiossa ja digitaalisilla jakelukanavilla; rahoituksen tukivälineen puitteissa myönnettyjen 
lainojen arvo.

Valmistelijan kanta

Esitetyissä tarkistuksissa ITRE-valiokunnan valmistelija suosittaa ottamaan käyttöön 
ohjelmaa koskevia uusia erityistavoitteita, joilla vahvistetaan ohjelmalohkoja, jotka liittyvät 
kulttuurialan ja luovien toimialojen mukauttamiseen globalisoitumiseen ja 
digitalisoitumiseen. Muutoksilla pyritään ennen kaikkea kulttuuriaineiston saatavuuteen 
verkossa, parantamaan kulttuuriaineiston hallinnointia ja säilyttämistä digitaalisessa 
muodossa ja edistämään kulttuurilaitosten ja yksityisen sektorin välisiä kumppanuuksia, jotta 
luodaan uusia tapoja rahoittaa kulttuuriaineiston digitointia ja edistää sen innovatiivista 
käyttöä. Valmistelijan mielestä olisi myös parannettava kulttuurialan ja luovien toimialojen 
tuotteiden saatavuutta vammaisille yhtenä ohjelman erityistavoitteista.

TARKISTUKSET

Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta pyytää asiasta vastaavaa kulttuuri- ja 
koulutusvaliokuntaa sisällyttämään mietintöönsä seuraavat tarkistukset:

Tarkistus 1

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 4 a kappale (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

(4 a) Vammaisilla on edelleen rajalliset 
mahdollisuudet hyödyntää kulttuurialan 
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ja luovien toimialojen tuotteita, joten 
Luova Eurooppa -ohjelman 
erityistavoitteisiin olisi sisällytettävä 
näiden tuotteiden parempi saatavuus 
vammaisille.

Or. ro

Perustelu

Euroopan kielellisen ja kulttuurisen monimuotoisuuden suojelemiseksi ja edistämiseksi sekä 
kulttuurialan ja luovien toimialojen kilpailukyvyn vahvistamiseksi ohjelman 
erityistavoitteisiin on sisällytettävä kestävän ja osallistavan kasvun tukeminen parantamalla 
kulttuurialan ja luovien toimialojen tuotteiden saatavuutta vammaisille.

Tarkistus 2

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 9 kappale

Komission teksti Tarkistus

(9) Seurannan, arviointien ja julkisten 
kuulemisten perusteella on selvää, että 
Kulttuuri-, Media ja Media Mundus -
ohjelmilla on erittäin tärkeä rooli Euroopan 
kulttuurisen ja kielellisen 
monimuotoisuuden vaalimisessa ja 
edistämisessä ja että niillä on merkitystä 
kulttuurialan ja luovien toimialojen 
tarpeiden kannalta. Selvää on kuitenkin 
myös se, että mahdollisen uuden ohjelman 
tavoitteiden on oltava linjassa Eurooppa 
2020 -strategian päämäärien kanssa. 
Arvioinneista ja kuulemisista sekä 
erinäisistä riippumattomista tutkimuksista, 
joista mainittakoon kulttuurialan ja luovien 
toimialojen yritystoiminnallista 
ulottuvuutta koskeva selvitys, käy myös 
ilmi, että näillä aloilla on yhteisiä haasteita, 
kuten pirstaloituneet markkinat, 
digitalisoitumisen ja globalisoitumisen 
vaikutukset, rahoituksen saannin vaikeudet 
ja vertailukelpoisten tietojen puute, jotka 
kaikki edellyttävät toimia unionin tasolla.

(9) Seurannan, arviointien ja julkisten 
kuulemisten perusteella on selvää, että 
Kulttuuri-, Media ja Media Mundus -
ohjelmilla on erittäin tärkeä rooli Euroopan 
kulttuurisen ja kielellisen 
monimuotoisuuden vaalimisessa ja 
edistämisessä ja että niillä on merkitystä 
kulttuurialan ja luovien toimialojen 
tarpeiden kannalta. Selvää on kuitenkin 
myös se, että mahdollisen uuden ohjelman 
tavoitteiden on oltava linjassa Eurooppa 
2020 -strategian päämäärien kanssa. 
Arvioinneista ja kuulemisista sekä 
erinäisistä riippumattomista tutkimuksista, 
joista mainittakoon kulttuurialan ja luovien 
toimialojen yritystoiminnallista 
ulottuvuutta koskeva selvitys, käy myös 
ilmi, että näillä aloilla on yhteisiä haasteita, 
kuten pirstaloituneet markkinat, 
digitalisoitumisen ja globalisoitumisen 
vaikutukset, rahoituksen saannin vaikeudet 
ja vertailukelpoisten tietojen puute, jotka 
kaikki edellyttävät toimia unionin tasolla. 
Toisin kuin muita haasteita 
digitalisoitumista olisi tarkasteltava sekä 
näitä aloja edistävänä tekijänä että 
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mahdollisuutena.

Or. ro

Perustelu

Teknologia ja laajakaistainfrastruktuurin saatavuus kaupunki- ja maaseutualueilla avaavat 
luovien alojen toimijoille uusia mahdollisuuksia tuottaa ja jakaa töitään laajemmalle yleisölle 
pienemmin kustannuksin ilman fyysisiä ja maantieteellisiä rajoitteita. Jos kulttuurisisällön 
tuottajat hyödyntävät täysimääräisesti tieto- ja viestintäteknologioita ja perinteisiä tuotanto-
ja jakelurakenteita tarkistetaan, luovien alojen toimijoille voidaan tarjota lisää yleisöä ja 
laajemmat markkinat ja kansalaiset saavat nauttia monipuolisemmasta kulttuuritarjonnasta.

Tarkistus 3

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 10 a kappale (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

(10 a) Kulttuuriala ja luovat toimialat 
ovat siirtymässä digitaaliaikaan, minkä 
myötä muokataan perinteisiä malleja, 
muunnetaan arvoketjuja ja tarvitaan 
uusia liiketoimintamalleja. 
Digitalisoituminen ja kulttuuriresurssien 
parempi saatavuus tarjoavat valtavat 
taloudelliset mahdollisuudet ja ovat 
edellytys Euroopan kulttuuristen ja 
luovien valmiuksien jatkokehitykselle ja 
tämän teollisuudenalan vahvalle asemalle 
Euroopassa.

Or. ro

Perustelu

Lisäksi digitoitua aineistoa voidaan käyttää uudelleen – sekä kaupallisiin että ei-kaupallisiin 
tarkoituksiin – sellaisiin käyttötarkoituksiin kuin opiskelu- ja koulutussisällön kehittäminen, 
dokumentit, matkailusovellukset, pelit, animaatiot ja suunnitteluvälineet edellyttäen, että 
samalla noudatetaan täysimääräisesti tekijänoikeuksia ja niihin liittyviä oikeuksia.
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Tarkistus 4

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. Nämä 
muutokset tarjoavat suuria mahdollisuuksia 
Euroopan kulttuurialalle ja luoville 
toimialoille sekä eurooppalaiselle 
yhteiskunnalle kokonaisuudessaan. 
Levityskustannusten aleneminen, uudet 
jakelukanavat ja erikoistuotteille avautuvat 
uudet mahdollisuudet voivat helpottaa 
markkinoille pääsyä ja lisätä liikkuvuutta 
maailmanlaajuisesti edistäen samalla 
sosiaalista yhteenkuuluvuutta. 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. ro

Perustelu

Kulttuuriala ja luovat toimialat on sisällytetty menestyksekkäästi paikallisiin ja alueellisiin 
kehittämisstrategioihin monilla eri aloilla: kulttuuriperinnön hyödyntäminen 
liiketoiminnassa; kestävää matkailua tukevien kulttuuri-infrastruktuurien ja palvelujen 
kehittäminen; paikallisten yritysklusterien ja kumppanuuksien perustaminen kulttuurialan ja 
luovien toimialojen ja teollisuus-, tutkimus-, koulutus- ja muiden alojen välille; 
innovointilaboratorioiden perustaminen; kestävä kaupunkikehitys.
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Tarkistus 5

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 11 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(11 a) Digitaalista aineistoa olisi 
hallinnoitava ja ylläpidettävä tehokkaasti, 
jotta varmistetaan digitaalimuodossa 
säilytettävän tiedon luettavuus senkin 
jälkeen, kun laitteistot ja ohjelmistot, 
joilla tietoa säilytetään, vanhentuvat, 
tallennuslaitteiden teho heikkenee käytön 
myötä ja/tai nämä laitteet eivät enää pysty 
käsittelemään suurta määrää uutta ja 
jatkuvasti muuttuvaa sisältöä.

Or. ro

Perustelu

EU:ssa on saavutettu edistymistä digitaalisen aineiston säilyttämisessä, mutta monissa 
jäsenvaltioissa ei ole käytössä digitaalisen aineiston säilyttämistä koskevia selkeitä ja 
kattavia toimintalinjoja. Tällaisten toimintalinjojen puuttuminen uhkaa digitoidun aineiston 
säilymistä ja voi johtaa myös digitaalisena luodun aineiston häviämiseen.

Tarkistus 6

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 12 kappale 

Komission teksti Tarkistus

(12) Levityskäytännöillä on nykyisin suuri 
vaikutus elokuvien rahoitusjärjestelmään. 
On kuitenkin tarpeen pyrkiä lisäämään 
houkuttelevaa laillista tarjontaa verkossa ja 
innovointia. Siksi on tarpeen edistää uusien 
levitysmenetelmien joustavuutta, jotta 
mahdollistetaan uusien 
liiketoimintamallien soveltaminen.

(12) Levityskäytännöillä on nykyisin suuri 
vaikutus elokuvien rahoitusjärjestelmään. 
On kuitenkin tarpeen pyrkiä lisäämään 
houkuttelevaa laillista tarjontaa verkossa ja 
innovointia etenkin langattoman Internet-
yhteyden osalta. Siksi on tarpeen edistää 
uusien levitysmenetelmien joustavuutta, 
jotta mahdollistetaan uusien 
liiketoimintamallien soveltaminen.

Or. ro
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Perustelu

Internetiä käytetään yhä useammin mobiililaitteiden (puhelimet, tietokoneet jne.) välityksellä, 
joten olisi viitattava langattomiin Internet-teknologioihin, joiden merkitys on suuri uusien ja 
joustavien jakelumenetelmien varmistamisessa. 

Tarkistus 7

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 12 kappale 

Komission teksti Tarkistus

(12) Levityskäytännöillä on nykyisin suuri 
vaikutus elokuvien rahoitusjärjestelmään. 
On kuitenkin tarpeen pyrkiä lisäämään 
houkuttelevaa laillista tarjontaa verkossa ja 
innovointia. Siksi on tarpeen edistää uusien 
levitysmenetelmien joustavuutta, jotta 
mahdollistetaan uusien 
liiketoimintamallien soveltaminen.

(12) Levityskäytännöillä on nykyisin suuri 
vaikutus elokuvien rahoitusjärjestelmään. 
On kuitenkin tarpeen pyrkiä lisäämään 
houkuttelevaa laillista tarjontaa verkossa ja 
innovointia. Siksi on tarpeen edistää uusien 
levitysmenetelmien joustavuutta, jotta 
mahdollistetaan uusien 
liiketoimintamallien soveltaminen. Tämän 
laillisen ja houkuttelevan tarjonnan 
verkossa olisi perustuttava kattavaan koko 
EU:n laajuiseen strategiaan, johon 
osallistuvat kaikki sidosryhmät. Tämän 
uuden laillisen verkkotarjonnan 
tavoitteena olisi oltava taiteen luominen ja 
tekijöiden etujen turvaaminen sekä sen 
varmistaminen, että kulttuurialan ja 
luovien toimialojen tuotteilla on 
mahdollisimman suuri julkinen 
saatavuus. 

Or. ro

Perustelu

Laillisella ja houkuttelevalla tarjonnalla olisi edistettävä taiteen luomista suojellen samalla 
tekijöiden etuja, mutta siinä olisi myös varmistettava kulttuurialan ja luovien toimialojen 
tuotteiden mahdollisimman suuri julkinen saatavuus. 
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Tarkistus 8

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 12 a kappale (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

(12 a) Euroopassa olisi ryhdyttävä 
välittömiin toimiin digitalisoitumisen ja 
digitaalisen aineiston säilyttämisen 
tuomien etujen hyödyntämiseksi. Jos 
jäsenvaltiot eivät lisää tämän alan 
investointejaan, vaarana on, että 
digitalisoitumisesta saatava kulttuurinen 
ja taloudellinen hyöty materialisoituu 
muilla mantereilla eikä Euroopassa.

Or. ro

Perustelu

Digitointi on tärkeä tapa varmistaa kulttuuriaineiston parempi saatavuus ja hyödyntäminen. 
Euroopan koko kulttuuriperinnön digitointi on erittäin kallista eikä kustannuksia voida kattaa 
yksinomaan julkisin varoin. Olisi kannustettava yksityisten tahojen ottamiseen mukaan 
digitointipyrkimyksiin siten, että yksityinen sektori sponsoroi digitointia tai muodostetaan 
julkisen ja yksityisen sektorin välisiä kumppanuuksia. 

Tarkistus 9

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 12 b kappale (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

(12 b) Kansalaiset kaikkialla Euroopassa 
voivat hyödyntää verkossa saatavilla 
olevaa kulttuuriaineistoa vapaa-aikana, 
opintoja tai työtä varten. Sen avulla 
Euroopan monipuolinen ja monikielinen 
perintö saa selkeän profiilin Internetissä, 
ja digitoimalla varansa Euroopan 
kulttuurilaitokset voivat jatkaa 
kulttuuriperintömme saatavuuteen ja 
säilyttämiseen tähtäävää toimintaansa 
digitaalisessa ympäristössä.

Or. ro
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Perustelu

Kansalaiset kaikkialla EU:ssa voivat hyödyntää verkossa saatavilla olevaa kulttuuriaineistoa 
vapaa-aikana, opintoja tai työtä varten. Samalla kulttuuriaineiston saatavuus verkossa 
edellyttää, että Euroopan monipuolinen ja monikielinen perintö saa selkeän profiilin 
Internetissä.

Tarkistus 10

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 16 kappale

Komission teksti Tarkistus

(16) Euroopan kulttuurikaupunki- ja 
Euroopan kulttuuriperintötunnus -hankkeet 
osaltaan vahvistavat tunnetta kuulumisesta 
yhteiseen kulttuurialueeseen ja lisäävät 
kulttuuriperinnön arvoa. Näille kahdelle 
unionin toimelle olisi annettava rahoitusta.

(16) Euroopan kulttuurikaupunki- ja 
Euroopan kulttuuriperintötunnus -hankkeet 
osaltaan vahvistavat tunnetta kuulumisesta 
yhteiseen kulttuurialueeseen ja lisäävät 
kulttuuriperinnön arvoa. Nämä kaksi
unionin toimea rahoitetaan Luova 
Eurooppa -ohjelmasta.

Or. ro

Perustelu

Tarkistus selkiyttää tekstiä ja näiden kahden ohjelman rahoitusta. Nämä ohjelmat ovat jo 
EU:n lippulaiva-aloitteita.

Tarkistus 11

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. ro

Perustelu

Kulttuuriala ja luovat toimialat kehittyvät paikallisella ja alueellisella tasolla verkostumisen 
ja klusterien kautta. Kulttuuriala ja luovat toimialat on sisällytetty menestyksekkäästi 
paikallisiin ja alueellisiin kehittämisstrategioihin monilla eri aloilla.
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Tarkistus 12

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 2 kohta – d a alakohta (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

(d a) sosiaalisen yhteenkuuluvuuden 
lisääminen parantamalla kulttuurialan ja 
luovien toimialojen tuotteiden saatavuutta 
kaikille eurooppalaisille kansalaisille, 
erityisesti vammaisille;

Or. ro

Perustelu

Kulttuurialan ja luovien toimialojen tuotteiden saatavuuden parantaminen kaikille Euroopan 
kansalaisille, erityisesti vammaisille, lisää merkittävästi sosiaalista yhteenkuuluvuutta 
EU:ssa.

Tarkistus 13

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – d a alakohta (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

(d a) kannustaa kulttuurilaitosten ja 
yksityisen sektorin kumppanuuksiin, jotta 
luodaan uusia tapoja rahoittaa 
kulttuuriaineiston digitointia, ja rohkaista 
tällaisen aineiston innovatiivisiin 
käyttötapoihin varmistaen samalla, että 
julkisen ja yksityisen sektorin väliset 
digitointikumppanuudet ovat 
oikeudenmukaisia ja tasapainoisia;

Or. ro

Perustelu

Euroopan kielellisen ja kulttuurisen monimuotoisuuden suojelemiseksi ja edistämiseksi sekä 
kulttuurialan ja luovien toimialojen kilpailukyvyn vahvistamiseksi erityistavoitteisiin on 
sisällytettävä kulttuurilaitosten ja yksityisen sektorin kumppanuuksiin kannustaminen, jotta 
luodaan uusia tapoja rahoittaa kulttuuriaineiston digitointia ja rohkaistaan tällaisen 
aineiston innovatiivisiin käyttötapoihin.
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Tarkistus 14

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – d b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(d b) parantaa digitoinnin edellytyksiä ja 
tekijänoikeussuojatun aineiston 
saatavuutta verkossa;

Or. ro

Perustelu

Euroopan kielellisen ja kulttuurisen monimuotoisuuden suojelemiseksi ja edistämiseksi sekä 
kulttuurialan ja luovien toimialojen kilpailukyvyn vahvistamiseksi erityistavoitteisiin on 
sisällytettävä digitoinnin edellytysten parantaminen ja tekijänoikeussuojatun aineiston 
parempi saatavuus verkossa.

Tarkistus 15

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – d c alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(d c) parantaa digitaalisessa muodossa 
olevan aineiston hallinnan ja 
tallentamisen edellytyksiä, jotta 
varmistetaan aineiston säilyminen pitkällä 
aikavälillä;

Or. ro

Perustelu

Euroopan kielellisen ja kulttuurisen monimuotoisuuden suojelemiseksi ja edistämiseksi sekä 
kulttuurialan ja luovien toimialojen kilpailukyvyn vahvistamiseksi erityistavoitteisiin on 
sisällytettävä digitaalisessa muodossa olevan aineiston edellytysten parantaminen, jotta 
varmistetaan aineiston säilyminen pitkällä aikavälillä.
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Tarkistus 16

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – d d alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(d d) tukea kestävää ja osallistavaa 
kasvua parantamalla kulttuurialan ja 
luovien toimialojen tuotteiden saatavuutta 
vammaisille;

Or. ro

Perustelu

Euroopan kielellisen ja kulttuurisen monimuotoisuuden suojelemiseksi ja edistämiseksi sekä 
kulttuurialan ja luovien toimialojen kilpailukyvyn vahvistamiseksi ohjelman 
erityistavoitteisiin on sisällytettävä kestävän ja osallistavan kasvun tukeminen parantamalla
kulttuurialan ja luovien toimialojen tuotteiden saatavuutta vammaisille.

Tarkistus 17

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) tukitoimet, joilla parannetaan 
toimijoiden osaamista ja tietämystä 
digitalisoitumiseen sopeutumisen 
helpottamiseksi, mukaan luettuna uusien 
keinojen testaaminen yleisöjen 
saavuttamiseksi ja liiketoimintamallien 
kehittämiseksi;

(a) tukitoimet, joilla parannetaan 
toimijoiden osaamista ja tietämystä 
digitalisoitumiseen sopeutumisen 
helpottamiseksi, mukaan luettuna uusien 
keinojen testaaminen yleisöjen 
saavuttamiseksi ja liiketoimintamallien 
kehittämiseksi; langattomien Internet-
teknologioiden olisi oltava kiinteä osa tätä 
prosessia, kun otetaan huomioon niiden 
kasvava käyttö;

Or. ro

Perustelu

Kun otetaan huomioon langattomien Internet-teknologioiden kasvava käyttö, niiden olisi 
oltava kiinteä osa kulttuurialan ja luovien toimialojen kapasiteetin vahvistamista, ja olisi 
tuettava toimia, joiden avulla toimijat hankkivat osaamista ja tietämystä. 
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Tarkistus 18

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) helpotetaan taitojen hankkimista ja 
verkostojen luomista ja kannustetaan 
toimijoita käyttämään digitaalitekniikan 
keinoja sopeutuakseen markkinoiden 
muutoksiin;

(a) helpotetaan taitojen hankkimista ja 
verkostojen luomista ja kannustetaan 
toimijoita käyttämään digitaalitekniikan 
keinoja sopeutuakseen markkinoiden 
muutoksiin; langattomien Internet-
teknologioiden olisi oltava kiinteä osa tätä 
prosessia, kun otetaan huomioon niiden 
kasvava käyttö;

Or. ro

Perustelu

Kun otetaan huomioon langattomien Internet-teknologioiden kasvava käyttö, niiden olisi 
oltava kiinteä osa kulttuurialan ja luovien toimialojen kapasiteetin vahvistamista, ja olisi 
tuettava toimia, joiden avulla toimijat hankkivat osaamista ja tietämystä.

Tarkistus 19

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 3 kohta – a alakohta 

Komission teksti Tarkistus

(a) Säännöllisen seurannan lisäksi komissio 
esittää viimeistään vuoden 2017 loppuun 
mennessä ohjelman uusimista, muuttamista 
tai keskeyttämistä koskevan päätöksen 
tekemistä varten ulkopuolisen 
arviointikertomuksen, jossa arvioidaan 
ohjelman tavoitteiden saavuttamista, sen 
tehokkuutta ja siitä saatavaa eurooppalaista 
lisäarvoa. Arvioinnissa on käsiteltävä 
yksinkertaistamisen laajuutta, sisäistä ja 
ulkoista johdonmukaisuutta, kaikkien 
tavoitteiden jatkuvaa merkityksellisyyttä 
sekä sitä, miten toimenpiteillä on edistetty 
unionin painopisteiden eli älykkään, 
kestävän ja osallistavan kasvun 
toteutumista. Siinä otetaan huomioon 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 

(a) Säännöllisen seurannan lisäksi komissio 
esittää viimeistään vuoden 2017 loppuun 
mennessä ohjelman uusimista, muuttamista 
tai keskeyttämistä koskevan päätöksen 
tekemistä varten ulkopuolisen 
arviointikertomuksen, jossa arvioidaan 
ohjelman tavoitteiden saavuttamista, sen 
tehokkuutta ja siitä saatavaa eurooppalaista 
lisäarvoa. Komissio esittää Euroopan 
parlamentille vuosikertomuksen ohjelman 
tuloksista ja tulosindikaattoreista.
Arvioinnissa on käsiteltävä 
yksinkertaistamisen laajuutta, sisäistä ja 
ulkoista johdonmukaisuutta, kaikkien 
tavoitteiden jatkuvaa merkityksellisyyttä 
sekä sitä, miten toimenpiteillä on edistetty 
unionin painopisteiden eli älykkään, 
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päätöksen N:o 1855/2006/EY, päätöksen 
N:o 1718/2006/EY ja päätöksen N:o 
1041/2009/EY pitkäaikaisvaikutuksia 
koskevan arvioinnin tulokset.

kestävän ja osallistavan kasvun 
toteutumista. Siinä otetaan huomioon 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
päätöksen N:o 1855/2006/EY, päätöksen 
N:o 1718/2006/EY ja päätöksen N:o 
1041/2009/EY pitkäaikaisvaikutuksia 
koskevan arvioinnin tulokset.

Or. ro

Perustelu

Komission olisi esitettävä parlamentille vuosikertomus, joka perustuu 14 artiklan mukaiseen 
seurantaan ja arviointiin, jotta parlamentti voi seurata ohjelman tuloksia ja 
tulosindikaattoreita.  

Tarkistus 20

Ehdotus asetukseksi
17 artikla

Komission teksti Tarkistus

Komissio hyväksyy ohjelman 
täytäntöönpanoa varten vuotuiset 
toimintaohjelmat 
täytäntöönpanosäädöksillä 18 artiklan 
2 kohdassa tarkoitettua neuvoa-antavaa 
menettelyä noudattaen. Vuotuisissa 
työohjelmissa on vahvistettava tavoitteet, 
odotettavat tulokset, 
täytäntöönpanomenetelmä sekä 
rahoitussuunnitelman kokonaissumma. 
Niihin on sisällytettävä myös kuvaus 
rahoitettavista toimista, maininta kullekin 
toimelle osoitetun rahoituksen määrästä 
sekä toimenpiteiden täytäntöönpanon 
alustava aikataulu. Avustusten osalta 
toimintaohjelmissa on mainittava 
painopisteet, keskeiset arviointiperusteet ja 
yhteisrahoituksen enimmäismäärä.

Komissio hyväksyy ohjelman 
täytäntöönpanoa varten vuosittain 
viimeistään 31 päivänä maaliskuuta
vuotuiset toimintaohjelmat 
täytäntöönpanosäädöksillä 18 artiklan 
2 kohdassa tarkoitettua neuvoa-antavaa 
menettelyä noudattaen. Vuotuisissa 
työohjelmissa on vahvistettava tavoitteet, 
odotettavat tulokset, 
täytäntöönpanomenetelmä sekä 
rahoitussuunnitelman kokonaissumma. 
Niihin on sisällytettävä myös kuvaus 
rahoitettavista toimista, maininta kullekin 
toimelle osoitetun rahoituksen määrästä 
sekä toimenpiteiden täytäntöönpanon 
alustava aikataulu. Avustusten osalta 
toimintaohjelmissa on mainittava 
painopisteet, keskeiset arviointiperusteet ja 
yhteisrahoituksen enimmäismäärä.

Or. ro
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Perustelu

On tärkeää laatia selkeä kalenteri, joka on kaikkien hankehakemuksia jättävien kulttuurialan 
ja luovien toimialojen toimijoiden käytettävissä, jotta he voivat varata tarvittavat resurssit 
hankkeidensa yhteisrahoitusta varten. 

Tarkistus 21

Ehdotus asetukseksi
19 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Rahoituspuitteet tämän ohjelman 
täytäntöönpanemiseksi 1 artiklan 
1 kohdassa tarkoitetuksi ajaksi ovat 
1 801 000 000 euroa.

1. Rahoituspuitteet tämän ohjelman 
täytäntöönpanemiseksi 1 artiklan 
1 kohdassa tarkoitetuksi ajaksi ovat 
1 801 000 000 euroa. Talousarvion 
suuntaa-antava jako on seuraava: 
15 prosenttia monialaiselle lohkolle, 
30 prosenttia kulttuurilohkolle ja 
55 prosenttia medialohkolle. Myönnetyllä 
rahoitustuella ei voida kattaa yli 50:tä 
prosenttia tuettujen toimien lopullisista 
kustannuksista, ellei vuotuisessa 
ohjelmassa tai ehdotuspyynnössä toisin 
määritetä.

Or. ro

Perustelu

On tärkeää, että asetuksessa vahvistetaan täsmällisesti talousarvion suuntaa-antava jako 
kullekin ohjelman lohkolle, jotta kulttuurialan ja luovien toimialojen toimijoilla on 
mahdollisuus varata resurssit hankkeidensa yhteisrahoitusta varten. 

Tarkistus 22

Ehdotus asetukseksi
19 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Myönnetyllä rahoitustuella ei voida 
kattaa yli 50:tä prosenttia tuettujen 
toimien lopullisista kustannuksista ellei 
vuotuisessa ohjelmassa tai 
ehdotuspyynnössä toisin määritetä. 
Myönnetyllä rahoitustuella ei missään 



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

FI

tapauksessa voida kattaa yli 75:tä 
prosenttia tuettujen toimien lopullisista 
kustannuksista.

Or. ro

Perustelu

On tärkeää, että asetuksessa vahvistetaan täsmällisesti rahoitustuen enimmäismäärän osuus 
tuettujen toimien lopullisista kustannuksista, jotta kulttuurialan ja luovien toimialojen 
toimijoilla on mahdollisuus varata resurssit hankkeidensa yhteisrahoitusta varten.


