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Tarkistus 1
Justina Vitkauskaite

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. korostaa kulttuurialan ja luovan 
toiminnan alojen rajat ylittävää luonnetta ja 
niiden suurta merkitystä maailman 
taloudelle ja yhteiskunnalliselle 
kehitykselle; painottaa, että näillä aloilla 
on suuria paikallisia ja alueellisia 
mahdollisuuksia;

1. korostaa kulttuurialan ja luovan 
toiminnan alojen rajat ylittävää luonnetta 
kiinnostavana viestinnän välineenä ja 
niiden suurta merkitystä maailman 
taloudelle, kestävälle, älykkäälle ja 
osallistavalle kasvulle, innovoinnille, 
yrittäjyydelle, sosiaaliselle 
yhteenkuuluvuudelle ja yhteiskunnalliselle 
kehitykselle; painottaa, että kulttuurialalla 
ja luovan toiminnan aloilla on suuria 
paikallisia ja alueellisia 
kasvumahdollisuuksia, jotka avaavat 
uusia markkinoita näiden alojenalan 
yrittäjille ja parantavat siten myös 
työllistymistä kulttuurialalla;

Or. en

Tarkistus 2
Nuno Teixeira

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. korostaa kulttuurialan ja luovan 
toiminnan alojen rajat ylittävää luonnetta ja 
niiden suurta merkitystä maailman 
taloudelle ja yhteiskunnalliselle 
kehitykselle; painottaa, että näillä aloilla on 
suuria paikallisia ja alueellisia 
mahdollisuuksia;

1. korostaa kulttuurialan ja luovan 
toiminnan alojen rajat ylittävää luonnetta ja 
niiden suurta merkitystä maailman 
taloudelle, työpaikkojen luomiselle ja 
yhteiskunnalliselle kehitykselle; painottaa, 
että näillä aloilla on suuria paikallisia ja 
alueellisia mahdollisuuksia, mikä on 
ratkaisevaa unionin taloudellisen 
toiminnan piristämisen kannalta;



PE510.549v01-00 4/20 AM\934394FI.doc

FI

Or. pt

Tarkistus 3
Cornelia Ernst

Lausuntoluonnos
1 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

1 a. toteaa, että luovuuden juuret ovat 
paikallistasolla, joten kulttuurialan ja 
luovan toiminnan ala edellyttävät, että 
edistetään paikallisten verkostojen, 
klustereiden, yrityshautomoiden ja 
kumppanuuksien luomista taiteen ja 
tieteen, muotoiluoppilaitosten, 
korkeakoulujen sekä yritysten välillä;

Or. en

Tarkistus 4
Justina Vitkauskaite

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. korostaa, että kulttuurialan ja luovan 
toiminnan alojen olisi sisällyttävä EU:n ja 
sen jäsenvaltioiden sosiaalis-taloudellisiin 
strategioihin; painottaa, että 
toissijaisuusperiaatteen mukaisesti 
paikallis- ja alueviranomaisia olisi 
rohkaistava sisällyttämään luovuutta 
koskevat näkemyksensä pitkän aikavälin 
strategioihinsa ja politiikan 
toteuttamiseensa; 

2. korostaa, että kulttuurialan ja luovan 
toiminnan alojen olisi sisällyttävä EU:n ja 
sen jäsenvaltioiden sosiaalis-taloudellisiin 
strategioihin; painottaa, että 
toissijaisuusperiaatteen mukaisesti 
paikallis- ja alueviranomaisia olisi 
rohkaistava sisällyttämään luovuutta 
koskevat näkemyksensä pitkän aikavälin 
strategioihinsa ja politiikan 
toteuttamiseensa; katsoo, että lisäksi olisi 
parannettava pk-yritysten taloudellisia 
mahdollisuuksia, jotta kulttuurin ja 
luovan toiminnan alalle voidaan kehittää 
uusia liiketoimintamalleja ja edistää 
näiden alojen toimintaa;
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Or. en

Tarkistus 5
Salvatore Caronna

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. korostaa, että kulttuurialan ja luovan
toiminnan alojen olisi sisällyttävä EU:n ja 
sen jäsenvaltioiden sosiaalis-taloudellisiin 
strategioihin; painottaa, että 
toissijaisuusperiaatteen mukaisesti 
paikallis- ja alueviranomaisia olisi 
rohkaistava sisällyttämään luovuutta 
koskevat näkemyksensä pitkän aikavälin 
strategioihinsa ja politiikan 
toteuttamiseensa;

2. korostaa, että kulttuurialan ja luovan 
toiminnan alojen olisi sisällyttävä EU:n ja 
sen jäsenvaltioiden sosiaalis-taloudellisiin 
strategioihin; kehottaa kannustamaan 
toissijaisuusperiaatteen mukaisesti 
paikallis- ja alueviranomaisia 
sisällyttämään kulttuurialan ja luovan 
toiminnan alat omiin keskipitkän ja pitkän 
aikavälin taloudellisiin strategioihinsa;

Or. it

Tarkistus 6
Oldřich Vlasák

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. korostaa, että kulttuurialan ja luovan 
toiminnan alojen olisi sisällyttävä EU:n ja 
sen jäsenvaltioiden sosiaalis-taloudellisiin 
strategioihin; painottaa, että 
toissijaisuusperiaatteen mukaisesti 
paikallis- ja alueviranomaisia olisi 
rohkaistava sisällyttämään luovuutta 
koskevat näkemyksensä pitkän aikavälin 
strategioihinsa ja politiikan 
toteuttamiseensa; 

2. korostaa, että kulttuurialan ja luovan 
toiminnan alojen olisi sisällyttävä EU:n ja 
sen jäsenvaltioiden sosiaalis-taloudellisiin 
strategioihin; tähdentää, että eri 
politiikanaloja, kuten teollisuus- ja 
koulutuspolitiikkaa, innovaatioalan 
politiikkaa, matkailupolitiikkaa sekä 
alueellisen kehittämisen, 
kaupunkisuunnittelun, paikallisen 
kehittämisen ja maankäytön suunnittelun 
politiikkaa olisi koordinoitava entistä 
tehokkaammin; painottaa, että 
toissijaisuusperiaatteen mukaisesti 
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paikallis- ja alueviranomaisia olisi 
rohkaistava sisällyttämään luovuutta 
koskevat näkemyksensä pitkän aikavälin 
strategioihinsa ja politiikan 
toteuttamiseensa;

Or. en

Tarkistus 7
François Alfonsi

Lausuntoluonnos
2 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

2 a. korostaa, että tämän talousalan 
kannalta Euroopan kulttuurinen 
monimuotoisuus on avaintekijä, koska se 
lisää luovan toiminnan mahdollisuuksia; 

Or. fr

Tarkistus 8
Petru Constantin Luhan

Lausuntoluonnos
2 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

2 a. tähdentää, että kulttuurialan ja 
luovan toiminnan alojen pk-yritysten 
suurimpana ongelmana on edelleen se, 
että rahoitusta ei ole helppo saada;

Or. ro

Tarkistus 9
Cornelia Ernst
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Lausuntoluonnos
2 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

2 a. korostaa, että paikallisviranomaisilla 
on suuri rooli infrastruktuuria, strategiaa, 
suunnittelua ja verkostointia koskevissa 
asioissa;

Or. en

Tarkistus 10
Justina Vitkauskaite

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. korostaa, että tulevasta monivuotisesta 
rahoituskehyksestä, etenkin Euroopan 
sosiaalirahastosta ja Euroopan 
aluekehitysrahastosta saatava rahoitus olisi 
käytettävä kulttuurialan ja luovan 
toiminnan alojen vahvistamiseen sekä 
näiden alojen ja kansallisten, alueellisten ja 
paikallisten instituutioiden ja hallintojen 
välisen yhteistyön mahdollisuuksien 
tukemiseen;

3. korostaa, että tulevasta monivuotisesta 
rahoituskehyksestä, etenkin Euroopan 
sosiaalirahastosta ja Euroopan 
aluekehitysrahastosta saatava rahoitus olisi 
käytettävä kulttuurialan ja luovan 
toiminnan alojen vahvistamiseen sekä 
näiden alojen ja kansallisten, alueellisten ja 
paikallisten instituutioiden ja hallintojen 
välisen yhteistyön mahdollisuuksien 
tukemiseen, sillä näin voidaan lisätä 
kulttuurialasta ja luovan toiminnan alasta 
koituvaa taloudellista hyötyä;

Or. en

Tarkistus 11
Salvatore Caronna

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. korostaa, että tulevasta monivuotisesta 3. korostaa, että tulevan monivuotisen
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rahoituskehyksestä, etenkin Euroopan 
sosiaalirahastosta ja Euroopan 
aluekehitysrahastosta saatava rahoitus olisi 
käytettävä kulttuurialan ja luovan 
toiminnan alojen vahvistamiseen sekä 
näiden alojen ja kansallisten, alueellisten ja 
paikallisten instituutioiden ja hallintojen 
välisen yhteistyön mahdollisuuksien 
tukemiseen;

rahoituskehyksen mukaisesta Euroopan 
sosiaalirahastosta ja Euroopan 
aluekehitysrahastosta saatava rahoitus olisi 
käytettävä kulttuurialan ja luovan 
toiminnan alojen vahvistamiseen sekä 
näiden alojen ja kansallisten, alueellisten ja 
paikallisten instituutioiden ja hallintojen 
välisen yhteistyön mahdollisuuksien 
tukemiseen;

Or. en

Tarkistus 12
Maria do Céu Patrão Neves

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. korostaa, että tulevasta monivuotisesta 
rahoituskehyksestä, etenkin Euroopan 
sosiaalirahastosta ja Euroopan 
aluekehitysrahastosta saatava rahoitus olisi 
käytettävä kulttuurialan ja luovan 
toiminnan alojen vahvistamiseen sekä 
näiden alojen ja kansallisten, alueellisten ja 
paikallisten instituutioiden ja hallintojen 
välisen yhteistyön mahdollisuuksien 
tukemiseen;

3. korostaa, että tulevasta monivuotisesta 
rahoituskehyksestä, etenkin Euroopan 
sosiaalirahastosta ja Euroopan 
aluekehitysrahastosta saatava rahoitus olisi 
käytettävä kulttuurialan ja luovan 
toiminnan alojen vahvistamiseen sekä 
näiden alojen ja kansallisten, alueellisten ja 
paikallisten instituutioiden ja hallintojen 
välisen yhteistyön mahdollisuuksien 
tukemiseen; korostaa myös, että tällöin on 
keskityttävä syrjäisimpiin alueisiin, joilla 
kulttuurialan ja luovan toiminnan alojen 
käynnistäminen ja kehittäminen on 
monimutkaisempaa, vaikka näiden 
alueiden asukkailla on juuri 
eristyneisyytensä vuoksi valtaisaa 
kulttuurialan ja luovien alojen 
potentiaalia;

Or. pt

Tarkistus 13
Justina Vitkauskaite
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Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. tuo esiin, että kulttuuriala ja luovan 
toiminnan alat voivat mahdollisina uusien 
ja parempien työpaikkojen luojina alueilla 
myötävaikuttaa sosiaaliseen ja alueelliseen 
yhdentymiseen; on huolestunut siitä, että 
näitä kulttuuri- ja luovan toiminnan aloihin 
liittyviä näkökohtia ei ole analysoitu 
riittävästi; painottaa, että tätä alaa 
koskevien tilastotietojen keruu on 
riittämätöntä kaikilla tasoilla ja tilanne on 
pahin alue- ja paikallistasolla;

4. tuo esiin, että kulttuuriala ja luovan 
toiminnan alat voivat mahdollisina uusien 
ja parempien työpaikkojen luojina alueilla 
myötävaikuttaa sosiaaliseen ja alueelliseen 
yhdentymiseen; on huolestunut siitä, että 
näitä kulttuuri- ja luovan toiminnan aloihin 
liittyviä näkökohtia ei ole analysoitu 
riittävästi; painottaa, että tätä alaa 
koskevien tilastotietojen keruu on 
riittämätöntä kaikilla tasoilla ja tilanne on 
pahin alue- ja paikallistasolla; tähdentää, 
että on analysoitava tieto- ja 
viestintätekniikan vaikutuksia 
kulttuurialaan ja luovan toiminnan alaan, 
jotta näillä aloilla osattaisiin sopeutua 
uuteen teknologiseen ympäristöön ja 
kehitykseen;

Or. en

Tarkistus 14
Filiz Hakaeva Hyusmenova

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. tuo esiin, että kulttuuriala ja luovan 
toiminnan alat voivat mahdollisina uusien 
ja parempien työpaikkojen luojina alueilla 
myötävaikuttaa sosiaaliseen ja alueelliseen 
yhdentymiseen; on huolestunut siitä, että 
näitä kulttuuri- ja luovan toiminnan aloihin 
liittyviä näkökohtia ei ole analysoitu 
riittävästi; painottaa, että tätä alaa 
koskevien tilastotietojen keruu on 
riittämätöntä kaikilla tasoilla ja tilanne on 
pahin alue- ja paikallistasolla;

4. tuo esiin, että kulttuuriala ja luovan 
toiminnan alat voivat mahdollisina uusien 
ja parempien työpaikkojen luojina alueilla 
myötävaikuttaa sosiaaliseen ja alueelliseen 
yhdentymiseen; on huolestunut siitä, että 
näitä kulttuuri- ja luovan toiminnan aloihin 
liittyviä näkökohtia ei ole analysoitu 
riittävästi; painottaa, että tätä alaa 
koskevien tilastotietojen keruu on 
riittämätöntä kaikilla tasoilla ja tilanne on 
pahin alue- ja paikallistasolla; kehottaa 
perustamaan foorumin, jolla tuodaan 
esiin kulttuurialan ja luovan toiminnan 
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alojen avoimia työpaikkoja ja 
rahoitusmahdollisuuksia, jotta voidaan 
tukea näiden alojen ammattilaisia ja vasta 
uransa alussa olevia;

Or. bg

Tarkistus 15
Cornelia Ernst

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. tuo esiin, että kulttuuriala ja luovan 
toiminnan alat voivat mahdollisina uusien 
ja parempien työpaikkojen luojina alueilla 
myötävaikuttaa sosiaaliseen ja alueelliseen 
yhdentymiseen; on huolestunut siitä, että 
näitä kulttuuri- ja luovan toiminnan aloihin 
liittyviä näkökohtia ei ole analysoitu 
riittävästi; painottaa, että tätä alaa 
koskevien tilastotietojen keruu on 
riittämätöntä kaikilla tasoilla ja tilanne on 
pahin alue- ja paikallistasolla;

4. tuo esiin, että kulttuuriala ja luovan 
toiminnan alat voivat mahdollisina uusien 
ja parempien työpaikkojen luojina alueilla 
myötävaikuttaa sosiaaliseen ja alueelliseen 
yhdentymiseen; kehottaa kiinnittämään 
kulttuurialalla ja luovan toiminnan 
aloilla riittävästi huomiota heikossa 
asemassa oleviin ryhmiin; on huolestunut 
siitä, että näitä kulttuuri- ja luovan 
toiminnan aloihin liittyviä näkökohtia ei 
ole analysoitu riittävästi; painottaa, että tätä 
alaa koskevien tilastotietojen keruu on 
riittämätöntä kaikilla tasoilla ja tilanne on 
pahin alue- ja paikallistasolla;

Or. en

Tarkistus 16
Oldřich Vlasák

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. tuo esiin, että kulttuuriala ja luovan 
toiminnan alat voivat mahdollisina uusien 
ja parempien työpaikkojen luojina alueilla 
myötävaikuttaa sosiaaliseen ja alueelliseen 

4. tuo esiin, että kulttuuriala ja luovan 
toiminnan alat voivat mahdollisina uusien 
ja parempien työpaikkojen luojina alueilla 
myötävaikuttaa sosiaaliseen ja alueelliseen 
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yhdentymiseen; on huolestunut siitä, että 
näitä kulttuuri- ja luovan toiminnan aloihin 
liittyviä näkökohtia ei ole analysoitu 
riittävästi; painottaa, että tätä alaa 
koskevien tilastotietojen keruu on 
riittämätöntä kaikilla tasoilla ja tilanne on 
pahin alue- ja paikallistasolla;

yhdentymiseen; on huolestunut siitä, että 
näitä kulttuuri- ja luovan toiminnan aloihin 
liittyviä näkökohtia ei ole analysoitu eikä 
tuettu riittävästi; painottaa, että tätä alaa 
koskevien tilastotietojen keruu on 
riittämätöntä kaikilla tasoilla ja tilanne on 
pahin alue- ja paikallistasolla;

Or. en

Tarkistus 17
Vasilica Viorica Dăncilă

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. tuo esiin, että kulttuuriala ja luovan 
toiminnan alat voivat mahdollisina uusien 
ja parempien työpaikkojen luojina alueilla 
myötävaikuttaa sosiaaliseen ja alueelliseen 
yhdentymiseen; on huolestunut siitä, että 
näitä kulttuuri- ja luovan toiminnan aloihin 
liittyviä näkökohtia ei ole analysoitu 
riittävästi; painottaa, että tätä alaa 
koskevien tilastotietojen keruu on 
riittämätöntä kaikilla tasoilla ja tilanne on 
pahin alue- ja paikallistasolla;

4. tuo esiin, että kulttuuriala ja luovan 
toiminnan alat voivat mahdollisina 
alueiden uusien ja parempien työpaikkojen 
luojina myötävaikuttaa sosiaaliseen ja 
alueelliseen yhdentymiseen, etenkin silloin 
kun on kyse alihankintaan ja 
määräaikaisuuteen perustuvasta 
itsenäisestä tai epätyypillisestä 
toiminnasta; on huolestunut siitä, että näitä 
kulttuuri- ja luovan toiminnan aloihin 
liittyviä näkökohtia ei ole analysoitu 
riittävästi; painottaa, että tätä alaa 
koskevien tilastotietojen keruu on 
riittämätöntä kaikilla tasoilla ja tilanne on 
pahin alue- ja paikallistasolla;

Or. ro

Tarkistus 18
Salvatore Caronna

Lausuntoluonnos
4 a kohta (uusi)
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Lausuntoluonnos Tarkistus

4 a. katsoo, että kulttuuriala ja luovan 
toiminnan alat saattavat edistää 
paikallisten talouksien uudelleen 
muotoutumista kannustamalla uusien 
taloudellisten toimintamuotojen 
kehittämiseen, uusien ja pysyvien 
työpaikkojen luomiseen sekä Euroopan 
kaupunkien ja alueiden 
houkuttelevammiksi tekemiseen; 

Or. it

Tarkistus 19
Justina Vitkauskaite

Lausuntoluonnos
5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. katsoo, että luovien ihmisten, tuotteiden 
ja palvelujen olisi oltava vahvojen unionin 
sisämarkkinoiden ja hyvin kehittyneiden 
alueiden perusta; kehottaa hyödyntämään 
tehokkaammin kulttuurialaa ja luovan 
toiminnan aloja uusien investointien ja 
monien eri lahjakkuuksien 
houkuttelemiseksi Eurooppaan; kehottaa 
jäsenvaltioita tukemaan sellaisia rajallisille 
unionin markkinoille sopeutettuja 
liiketoimintamalleja, jotka mahdollistavat 
taiteilijoiden ja kulttuurialalla ja luovan 
toiminnan aloilla työskentelevien 
liikkuvuuden ja auttavat heitä voittamaan 
eri verotus- ja sosiaaliturvajärjestelmiin 
sekä kielieroihin liittyvät esteet;

5. katsoo, että luovien ihmisten, tuotteiden 
ja palvelujen olisi oltava vahvojen unionin 
sisämarkkinoiden ja hyvin kehittyneiden 
alueiden perusta; kehottaa hyödyntämään 
tehokkaammin kulttuurialaa ja luovan 
toiminnan aloja uusien investointien ja 
monien eri lahjakkuuksien 
houkuttelemiseksi Eurooppaan; kehottaa 
jäsenvaltioita kannustamaan ja lisäämään 
luovuutta kaikilla talouden aloilla 
tarjoamalla palveluja, joilla vahvistetaan 
innovointia ja yrittäjyyttä; kehottaa 
jäsenvaltioita edistämään kulttuurisen 
monimuotoisuuden kehittämistä ja 
tukemaan sellaisia rajallisille unionin 
markkinoille sopeutettuja 
liiketoimintamalleja, jotka mahdollistavat 
taiteilijoiden ja kulttuurialalla ja luovan 
toiminnan aloilla työskentelevien 
liikkuvuuden ja auttavat heitä voittamaan 
eri verotus- ja sosiaaliturvajärjestelmiin 
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sekä kielieroihin liittyvät esteet;

Or. en

Tarkistus 20
Oldřich Vlasák

Lausuntoluonnos
5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. katsoo, että luovien ihmisten, tuotteiden 
ja palvelujen olisi oltava vahvojen unionin 
sisämarkkinoiden ja hyvin kehittyneiden 
alueiden perusta; kehottaa hyödyntämään 
tehokkaammin kulttuurialaa ja luovan 
toiminnan aloja uusien investointien ja 
monien eri lahjakkuuksien 
houkuttelemiseksi Eurooppaan; kehottaa 
jäsenvaltioita tukemaan sellaisia rajallisille
unionin markkinoille sopeutettuja 
liiketoimintamalleja, jotka mahdollistavat 
taiteilijoiden ja kulttuurialalla ja luovan 
toiminnan aloilla työskentelevien 
liikkuvuuden ja auttavat heitä voittamaan 
eri verotus- ja sosiaaliturvajärjestelmiin 
sekä kielieroihin liittyvät esteet;

5. katsoo, että luovien ihmisten, tuotteiden 
ja palvelujen olisi oltava vahvojen unionin 
sisämarkkinoiden ja hyvin kehittyneiden 
alueiden perusta; kehottaa hyödyntämään 
tehokkaammin kulttuurialaa ja luovan 
toiminnan aloja uusien investointien ja 
monien eri lahjakkuuksien 
houkuttelemiseksi Eurooppaan; kehottaa 
jäsenvaltioita toteuttamaan asianmukaisia 
sosiaalisia ja taloudellisia toimia luovan 
talouden tukemiseksi; kehottaa 
jäsenvaltioita tukemaan sellaisia unionin 
markkinoille sopeutettuja 
liiketoimintamalleja, jotka mahdollistavat 
taiteilijoiden ja kulttuurialalla ja luovan 
toiminnan aloilla työskentelevien 
liikkuvuuden ja auttavat heitä voittamaan 
eri verotus- ja sosiaaliturvajärjestelmiin 
sekä kielieroihin liittyvät esteet;

Or. en

Tarkistus 21
Salvatore Caronna

Lausuntoluonnos
5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. katsoo, että luovien ihmisten, tuotteiden 
ja palvelujen olisi oltava vahvojen unionin 

5. katsoo, että luovien ihmisten, tuotteiden 
ja palvelujen olisi oltava vahvojen unionin 
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sisämarkkinoiden ja hyvin kehittyneiden 
alueiden perusta; kehottaa hyödyntämään 
tehokkaammin kulttuurialaa ja luovan 
toiminnan aloja uusien investointien ja 
monien eri lahjakkuuksien 
houkuttelemiseksi Eurooppaan; kehottaa 
jäsenvaltioita tukemaan sellaisia 
rajallisille unionin markkinoille 
sopeutettuja liiketoimintamalleja, jotka 
mahdollistavat taiteilijoiden ja 
kulttuurialalla ja luovan toiminnan aloilla 
työskentelevien liikkuvuuden ja auttavat 
heitä voittamaan eri verotus- ja 
sosiaaliturvajärjestelmiin sekä kielieroihin 
liittyvät esteet;

sisämarkkinoiden ja hyvin kehittyneiden 
alueiden perusta; kehottaa hyödyntämään 
tehokkaammin kulttuurialaa ja luovan 
toiminnan aloja uusien investointien ja 
monien eri lahjakkuuksien 
houkuttelemiseksi Eurooppaan, kun 
otetaan huomioon, että ala koostuu lähes 
yksinomaan mikroyrityksistä ja pk-
yrityksistä sekä itsenäisistä 
ammatinharjoittajista; kehottaa 
jäsenvaltioita ja alueita käynnistämään 
strategioita, jotka mahdollistavat 
taiteilijoiden ja kulttuurialalla ja luovan 
toiminnan aloilla työskentelevien 
liikkuvuuden ja auttavat heitä voittamaan 
esteitä, kuten eri verotus- ja 
sosiaaliturvajärjestelmiin sekä kielieroihin 
liittyviä esteitä;

Or. it

Tarkistus 22
Justina Vitkauskaite

Lausuntoluonnos
6 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

6. katsoo, että kulttuurialan ja luovan 
toiminnan alojen eri kykyjä sekä luojien ja 
tekniikan yhteistoimintaa olisi tuettava 
paikallisten ja alueellisten foorumien 
perustamisella;

6. katsoo, että kulttuurialan ja luovan 
toiminnan alojen eri kykyjä sekä luojien ja 
tekniikan yhteistoimintaa olisi tuettava 
paikallisten ja alueellisten foorumien sekä 
luovan toiminnan alan kulttuuristen ja 
teollisten klustereiden perustamisella;

Or. en

Tarkistus 23
Oldřich Vlasák

Lausuntoluonnos
6 kohta
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Lausuntoluonnos Tarkistus

6. katsoo, että kulttuurialan ja luovan 
toiminnan alojen eri kykyjä sekä luojien ja 
tekniikan yhteistoimintaa olisi tuettava 
paikallisten ja alueellisten foorumien 
perustamisella;

6. katsoo, että kulttuurialan ja luovan 
toiminnan alojen eri kykyjä sekä luojien ja 
tekniikan yhteistoimintaa olisi tuettava 
perustamalla sellaisia paikallisia ja 
alueellisia foorumeja, jotka edistävät 
synergiaa ja auttavat löytämään 
luovuuden ja innovoinnin 
rahoitusmekanismeja;

Or. en

Tarkistus 24
Nuno Teixeira

Lausuntoluonnos
6 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

6. katsoo, että kulttuurialan ja luovan 
toiminnan alojen eri kykyjä sekä luojien ja 
tekniikan yhteistoimintaa olisi tuettava 
paikallisten ja alueellisten foorumien 
perustamisella;

6. edellyttää, että kulttuurialan ja luovan 
toiminnan alojen eri kykyjä sekä luojien ja 
tekniikan yhteistoimintaa olisi tuettava 
perustamalla Euroopan laajuisia 
yhteistyöverkostoja ja paikallisia ja 
alueellisia foorumeja, jotta voidaan 
edistää osaamisen ja hyvien 
liiketoimintatapojen vaihtoa;

Or. pt

Tarkistus 25
Justina Vitkauskaite

Lausuntoluonnos
7 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

7. tuo esiin, että kulttuuriala ja luovan 
toiminnan alat myötävaikuttavat Euroopan 
valtavan kulttuurisen, historiallisen ja 

7. tuo esiin, että kulttuuriala ja luovan 
toiminnan alat myötävaikuttavat Euroopan 
valtavan kulttuurisen, historiallisen ja 
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rakennustaiteellisen perinnön vaalimiseen; 
korostaa, että kulttuuriala ja luovan 
toiminnan alat kiinnostavat valtavasti sekä 
EU:sta että sen ulkopuolelta tulevia 
matkailijoita; katsoo, että kulttuurialan ja 
luovan toiminnan alojen olisi niiden 
tuoman lisäarvon ansiosta saatava 
huomattavaa tukea tulevasta EU:n 
talousarviosta, koska ne synnyttävät 
merkittäviä taloudellisia mahdollisuuksia;

rakennustaiteellisen perinnön vaalimiseen, 
sosiaaliseen osallisuuteen ja parempaan 
koulutukseen; korostaa, että kulttuuriala ja 
luovan toiminnan alat kiinnostavat 
valtavasti sekä EU:sta että sen ulkopuolelta 
tulevia matkailijoita ja lisäävät EU-
maiden ja EU:n ulkopuolisten maiden 
vuorovaikutusta;

Or. en

Tarkistus 26
Petru Constantin Luhan

Lausuntoluonnos
7 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

7. tuo esiin, että kulttuuriala ja luovan 
toiminnan alat myötävaikuttavat Euroopan 
valtavan kulttuurisen, historiallisen ja 
rakennustaiteellisen perinnön vaalimiseen; 
korostaa, että kulttuuriala ja luovan 
toiminnan alat kiinnostavat valtavasti sekä 
EU:sta että sen ulkopuolelta tulevia 
matkailijoita; katsoo, että kulttuurialan ja 
luovan toiminnan alojen olisi niiden 
tuoman lisäarvon ansiosta saatava 
huomattavaa tukea tulevasta EU:n 
talousarviosta, koska ne synnyttävät 
merkittäviä taloudellisia mahdollisuuksia;

7. tuo esiin, että kulttuuriala ja luovan 
toiminnan alat myötävaikuttavat Euroopan 
valtavan kulttuurisen, historiallisen ja 
rakennustaiteellisen perinnön vaalimiseen; 
korostaa, että kulttuuriala ja luovan 
toiminnan alat kiinnostavat valtavasti sekä 
EU:sta että sen ulkopuolelta tulevia 
matkailijoita; katsoo, että kulttuurialaa ja 
luovan toiminnan aloja olisi niiden tuoman 
lisäarvon ansiosta kuultava vuosien 2014–
2020 maakohtaisia strategia-asiakirjoja 
laadittaessa ja että näiden alojen olisi 
myös saatava huomattavaa tukea tulevasta 
EU:n talousarviosta, koska ne synnyttävät 
merkittäviä taloudellisia mahdollisuuksia;

Or. ro

Tarkistus 27
Oldřich Vlasák

Lausuntoluonnos
7 kohta
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Lausuntoluonnos Tarkistus

7. tuo esiin, että kulttuuriala ja luovan 
toiminnan alat myötävaikuttavat Euroopan 
valtavan kulttuurisen, historiallisen ja 
rakennustaiteellisen perinnön vaalimiseen; 
korostaa, että kulttuuriala ja luovan 
toiminnan alat kiinnostavat valtavasti sekä 
EU:sta että sen ulkopuolelta tulevia 
matkailijoita; katsoo, että kulttuurialan ja 
luovan toiminnan alojen olisi niiden 
tuoman lisäarvon ansiosta saatava 
huomattavaa tukea tulevasta EU:n 
talousarviosta, koska ne synnyttävät 
merkittäviä taloudellisia mahdollisuuksia;

7. tuo esiin, että kulttuuriala ja luovan 
toiminnan alat myötävaikuttavat Euroopan 
valtavan kulttuurisen, historiallisen ja 
rakennustaiteellisen perinnön vaalimiseen; 
tähdentää liikuteltavissa olevan 
kulttuuriperinnön, eli muinaisuudesta 
aina tähän päivään saakka valmistettujen 
ihmiskunnan luovuutta ilmentävien taide-
esineiden merkitystä; korostaa, että 
kulttuuriala ja luovan toiminnan alat 
kiinnostavat valtavasti sekä EU:sta että sen 
ulkopuolelta tulevia matkailijoita; katsoo, 
että kulttuurialan ja luovan toiminnan 
alojen olisi niiden tuoman lisäarvon 
ansiosta saatava huomattavaa tukea 
tulevasta EU:n talousarviosta, koska ne 
synnyttävät merkittäviä taloudellisia 
mahdollisuuksia;

Or. en

Tarkistus 28
Salvatore Caronna

Lausuntoluonnos
7 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

7. tuo esiin, että kulttuuriala ja luovan 
toiminnan alat myötävaikuttavat Euroopan 
valtavan kulttuurisen, historiallisen ja 
rakennustaiteellisen perinnön vaalimiseen; 
korostaa, että kulttuuriala ja luovan 
toiminnan alat kiinnostavat valtavasti sekä 
EU:sta että sen ulkopuolelta tulevia 
matkailijoita; katsoo, että kulttuurialan ja 
luovan toiminnan alojen olisi niiden 
tuoman lisäarvon ansiosta saatava 
huomattavaa tukea tulevasta EU:n 
talousarviosta, koska ne synnyttävät 
merkittäviä taloudellisia mahdollisuuksia;

7. tuo esiin, että kulttuuriala ja luovan 
toiminnan alat myötävaikuttavat Euroopan 
valtavan taiteellisen, kulttuurisen, 
historiallisen ja rakennustaiteellisen 
perinnön vaalimiseen ja kohentamiseen; 
korostaa, että kulttuuriala ja luovan 
toiminnan alat ovat erittäin merkittäviä 
unionin koko matkailualan kehittämiselle 
ja lujittamiselle; katsoo, että kulttuurialan 
ja luovan toiminnan alojen olisi niiden 
tuoman lisäarvon ansiosta saatava 
huomattavaa tukea tulevasta EU:n 
talousarviosta, koska ne synnyttävät 
merkittäviä taloudellisia mahdollisuuksia;
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Or. it

Tarkistus 29
Juozas Imbrasas

Lausuntoluonnos
7 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

7. tuo esiin, että kulttuuriala ja luovan 
toiminnan alat myötävaikuttavat Euroopan 
valtavan kulttuurisen, historiallisen ja 
rakennustaiteellisen perinnön vaalimiseen; 
korostaa, että kulttuuriala ja luovan 
toiminnan alat kiinnostavat valtavasti sekä 
EU:sta että sen ulkopuolelta tulevia 
matkailijoita; katsoo, että kulttuurialan ja 
luovan toiminnan alojen olisi niiden 
tuoman lisäarvon ansiosta saatava 
huomattavaa tukea tulevasta EU:n 
talousarviosta, koska ne synnyttävät 
merkittäviä taloudellisia mahdollisuuksia;

7. tuo esiin, että kulttuuriala ja luovan 
toiminnan alat myötävaikuttavat Euroopan 
valtavan kulttuurisen, historiallisen ja 
rakennustaiteellisen perinnön vaalimiseen; 
korostaa, että kulttuuriala ja luovan 
toiminnan alat kiinnostavat valtavasti sekä 
EU:sta että sen ulkopuolelta tulevia 
matkailijoita; katsoo, että kulttuurialan ja 
erityisesti luovan toiminnan alan olisi 
niiden tuoman lisäarvon ansiosta saatava 
huomattavaa tukea tulevasta EU:n 
talousarviosta, koska ne synnyttävät 
merkittäviä taloudellisia mahdollisuuksia;

Or. lt

Tarkistus 30
Justina Vitkauskaite

Lausuntoluonnos
8 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

8. korostaa opetusjärjestelmien merkitystä 
varhaislapsuudesta lähtevälle luovuuden 
edistämiselle; painottaa, että paikallis- ja 
alueviranomaisilla voi olla tärkeä rooli 
tässä kehityksessä, koska ne ovat usein 
vastuussa esi- ja perusasteen opetuksesta. 

8. korostaa opetusjärjestelmien merkitystä 
varhaislapsuudesta lähtevälle luovuuden 
edistämiselle sekä taide- ja 
kulttuurikasvatukselle siten, että 
ensimmäisen ja toisen asteen 
koulutuksessa pyritään herättämään 
kiinnostusta luovan toiminnan alan 
työprosesseihin ja teoksiin; painottaa, että 
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paikallis- ja alueviranomaisilla voi olla 
tärkeä koulutuksellinen ja kulttuurinen 
rooli tässä kehityksessä, jossa kulttuuria ja 
luovuutta käsitellään alue- ja 
kaupunkikehityksen olennaisena osana, 
koska nämä viranomaiset ovat usein 
vastuussa esi- ja perusasteen opetuksesta. 

Or. en

Tarkistus 31
Filiz Hakaeva Hyusmenova

Lausuntoluonnos
8 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

8. korostaa opetusjärjestelmien merkitystä 
varhaislapsuudesta lähtevälle luovuuden 
edistämiselle; painottaa, että paikallis- ja 
alueviranomaisilla voi olla tärkeä rooli 
tässä kehityksessä, koska ne ovat usein 
vastuussa esi- ja perusasteen opetuksesta;

8. korostaa opetusjärjestelmien merkitystä 
varhaislapsuudesta lähtevälle luovuuden 
edistämiselle; painottaa, että paikallis- ja 
alueviranomaisilla voi olla tärkeä rooli 
tässä kehityksessä, koska ne ovat usein 
vastuussa esi- ja perusasteen opetuksesta; 
kehottaa tukemaan taideopiskelijoita 
myöntämällä matalakorkoisia ja 
korottomia lainoja ja erilaisia stipendejä 
ja apurahoja sekä lyhentämällä 
opintokokonaisuutta, erityisesti master-
ohjelmien opetusosuutta; kehottaa 
tukemaan myös kulttuurialan ja luovan 
toiminnan alojen nuoria yrittäjiä ja pk-
yrityksiä;

Or. bg

Tarkistus 32
Oldřich Vlasák

Lausuntoluonnos
8 kohta
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Lausuntoluonnos Tarkistus

8. korostaa opetusjärjestelmien merkitystä 
varhaislapsuudesta lähtevälle luovuuden 
edistämiselle; painottaa, että paikallis- ja 
alueviranomaisilla voi olla tärkeä rooli 
tässä kehityksessä, koska ne ovat usein 
vastuussa esi- ja perusasteen opetuksesta. 

8. korostaa opetusjärjestelmien merkitystä 
varhaislapsuudesta lähtevälle luovuuden 
edistämiselle; painottaa, että paikallis- ja 
alueviranomaisilla voi olla tärkeä rooli 
tässä kehityksessä, koska ne ovat usein 
vastuussa esi- ja perusasteen opetuksesta; 
tähdentää epävirallisen oppimisen 
merkitystä sille, että aikuiset voisivat 
paremmin sopeutua alituisessa 
muutoksen tilassa oleviin 
työmarkkinoihin.

Or. en

Tarkistus 33
Salvatore Caronna

Lausuntoluonnos
8 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

8. korostaa opetusjärjestelmien merkitystä 
varhaislapsuudesta lähtevälle luovuuden 
edistämiselle; painottaa, että paikallis- ja 
alueviranomaisilla voi olla tärkeä rooli 
tässä kehityksessä, koska ne ovat usein 
vastuussa esi- ja perusasteen opetuksesta;

8. korostaa opetusjärjestelmien merkitystä 
varhaislapsuudesta lähtevälle luovuuden 
edistämiselle; painottaa, että paikallis- ja 
alueviranomaisilla olisi oltava tärkeä rooli 
tässä kehityksessä, koska ne ovat usein 
vastuussa esi- ja perusasteen opetuksesta;

Or. it


