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21.3.2019 A8-0156/153

Tarkistus 153
Isabella Adinolfi, Rosa D'Amato, Rolandas Paksas
EFDD-ryhmän puolesta

Mietintö A8-0156/2019
Silvia Costa
Luova Eurooppa -ohjelma (2021–2027) 
(COM(2018)0366 – C8-0237/2018 – 2018/0190(COD))

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti Tarkistus

(5) Euroopan kulttuurisen 
monimuotoisuuden edistäminen edellyttää, 
että on olemassa kukoistavia ja joustavia 
kulttuurialoja ja luovia toimialoja, jotka 
kykenevät luomaan, tuottamaan ja 
levittämään teoksiaan suurelle ja 
monimuotoiselle eurooppalaiselle yleisölle. 
Tämä laajentaa niiden 
liiketoimintapotentiaalia ja edistää 
kestävää kasvua ja työpaikkojen luomista. 
Lisäksi luovuuden edistämisellä 
edistetään myös kilpailukykyä ja 
innovointia teollisissa arvoketjuissa. 
Hiljattaisesta edistyksestä huolimatta 
Euroopan kulttuurialan ja luovien 
toimialojen markkinat ovat edelleen 
jakautuneet kansallisten ja kielellisten 
rajojen mukaan, mikä ei anna näille aloille 
mahdollisuutta hyödyntää täysimääräisesti 
Euroopan sisämarkkinoita, etenkään 
digitaalisia sisämarkkinoita.

(5) Euroopan kulttuurisen 
monimuotoisuuden edistäminen edellyttää 
taiteellisen ja kulttuuri-ilmaisun vapautta, 
asianmukaista julkista tukea, 
oikeudenmukaisia sopimusehtoja 
taiteilijoille ja kulttuurialan toimijoille 
sekä kukoistavia ja joustavia kulttuurialoja 
ja luovia toimialoja, jotka kykenevät 
innovoimaan, luomaan, tuottamaan ja 
levittämään teoksiaan suurelle ja 
monimuotoiselle eurooppalaiselle yleisölle. 
Tämä parantaa luovan sisällön ja 
tietämyksen saatavuutta ja 
luomismahdollisuuksia, lisää hyvinvointia 
ja työpaikkojen luomista ja edistää 
kilpailukykyä ja innovointia teollisissa 
arvoketjuissa. Hiljattaisesta edistyksestä 
huolimatta Euroopan kulttuurialan ja 
luovien toimialojen markkinat ovat 
edelleen jakautuneet kansallisten ja 
kielellisten rajojen mukaan, mikä ei anna 
näille aloille mahdollisuutta hyödyntää 
täysimääräisesti Euroopan sisämarkkinoita, 
etenkään digitaalisia sisämarkkinoita.

Or. en



AM\1180301FI.docx PE635.496v01-00

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI

21.3.2019 A8-0156/154

Tarkistus 154
Isabella Adinolfi, Rosa D'Amato, Rolandas Paksas
EFDD-ryhmän puolesta

Mietintö A8-0156/2019
Silvia Costa
Luova Eurooppa -ohjelma (2021–2027) 
(COM(2018)0366 – C8-0237/2018 – 2018/0190(COD))

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 6 kappale

Komission teksti Tarkistus

(6) Ohjelmassa olisi otettava huomioon 
kulttuurialan ja luovien toimialojen 
kaksitahoinen luonne ja tunnustettava 
yhtäältä kulttuurin itseisarvo ja taiteellinen 
arvo sekä toisaalta näiden alojen 
taloudellinen arvo, myös niiden laajempi 
yhteiskunnallinen vaikutus kasvuun ja 
kilpailukykyyn sekä luovuuteen ja 
innovointiin. Tämä edellyttää vahvoja 
eurooppalaisia kulttuurialoja ja luovia 
toimialoja, erityisesti elinvoimaista 
Euroopan audiovisuaalialaa, kun otetaan 
huomioon sen kyky saavuttaa suuri 
yleisömäärä ja sen taloudellinen merkitys, 
myös muiden luovien alojen ja 
kulttuurimatkailun kannalta. Kilpailu 
globaaleilla audiovisuaalimarkkinoilla on 
kuitenkin koventunut entisestään 
digitaalialan murroksen syventyessä (esim. 
muutokset median tuotannossa ja käytössä 
ja globaalien alustojen kasvava asema 
sisällön jakelussa). Sen vuoksi on 
tehostettava eurooppalaiselle toimialalle 
annettavaa tukea.

(6) Ohjelmassa olisi otettava huomioon 
kulttuurialan ja luovien toimialojen 
monitahoinen luonne ja tunnustettava 
yhtäältä kulttuurin itseisarvo ja taiteellinen 
arvo sekä toisaalta näiden alojen 
sosiaalinen ja taloudellinen arvo, myös 
niiden laajempi vaikutus 
kulttuurienväliseen vuoropuheluun, 
sosiaaliseen yhteenkuuluvuuteen, 
hyvinvointiin ja kilpailukykyyn sekä 
luovuuteen ja innovointiin. Tämä edellyttää 
vahvoja eurooppalaisia kulttuurialoja ja 
luovia toimialoja, erityisesti elinvoimaista 
Euroopan audiovisuaalialaa, kun otetaan 
huomioon sen kyky saavuttaa suuri 
yleisömäärä paikallisella, kansallisella ja 
Euroopan tasolla ja sen taloudellinen 
merkitys, myös muiden luovien alojen ja 
kestävän kulttuurimatkailun, etenkin 
paikallisten arvoketjujen, kannalta. 
Kilpailu globaaleilla 
audiovisuaalimarkkinoilla on kuitenkin 
koventunut entisestään digitaalialan 
murroksen syventyessä (esim. muutokset 
median tuotannossa ja käytössä ja 
globaalien alustojen kasvava asema 
sisällön jakelussa). Sen vuoksi on 
tehostettava eurooppalaiselle toimialalle, 
erityisesti pk-yrityksille, annettavaa tukea.
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21.3.2019 A8-0156/155

Tarkistus 155
Isabella Adinolfi, Rosa D'Amato, Rolandas Paksas
EFDD-ryhmän puolesta

Mietintö A8-0156/2019
Silvia Costa
Luova Eurooppa -ohjelma (2021–2027) 
(COM(2018)0366 – C8-0237/2018 – 2018/0190(COD))

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 9 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(9 a) Ohjelman Media-lohkosta olisi 
tuettava erityisesti riippumattomia 
audiovisuaalisia tuotantoyhtiöitä, jotka 
ilmentävät korvaamattomalla tavalla 
kulttuuri-ilmaisujen moninaisuutta mutta 
joilla on usein vaikeuksia saada 
asianmukaista rahoitusta ja kilpailla 
globaalien toimijoiden kanssa.
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21.3.2019 A8-0156/156

Tarkistus 156
Isabella Adinolfi, Rosa D'Amato, Rolandas Paksas
EFDD-ryhmän puolesta

Mietintö A8-0156/2019
Silvia Costa
Luova Eurooppa -ohjelma (2021–2027) 
(COM(2018)0366 – C8-0237/2018 – 2018/0190(COD))

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 15 kappale

Komission teksti Tarkistus

(15) Asiaa koskevissa toimintalinjoissa 
ja välineissä olisi 22 päivänä heinäkuuta 
2014 annetun komission tiedonannon 
”Tavoitteena kulttuuriperintöä koskeva 
yhdennetty lähestymistapa Euroopassa”19 
mukaisesti hyödynnettävä paremmin 
Euroopan kulttuuriperinnön kestävää, 
pitkän aikavälin arvoa ja laadittava 
yhtenäisempi lähestymistapa 
kulttuuriperinnön säilyttämiseen, arvon 
lisäämiseen ja tukemiseen.

(15) Asiaa koskevissa toimintalinjoissa 
ja välineissä olisi 22 päivänä heinäkuuta 
2014 annetun komission tiedonannon 
”Tavoitteena kulttuuriperintöä koskeva 
yhdennetty lähestymistapa Euroopassa”19 
mukaisesti hyödynnettävä paremmin 
Euroopan aineellisen ja aineettoman 
kulttuuriperinnön kestävää, pitkän 
aikavälin arvoa ja laadittava yhtenäisempi 
lähestymistapa kulttuuriperinnön 
säilyttämiseen, levittämiseen, arvon 
lisäämiseen ja tukemiseen, myös 
digitoinnin avulla.

_________________ _________________
19 COM(2014) 477 final 19 COM(2014) 477 final

Or. en



AM\1180301FI.docx PE635.496v01-00
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21.3.2019 A8-0156/157

Tarkistus 157
Isabella Adinolfi, Rosa D'Amato, Rolandas Paksas
EFDD-ryhmän puolesta

Mietintö A8-0156/2019
Silvia Costa
Luova Eurooppa -ohjelma (2021–2027) 
(COM(2018)0366 – C8-0237/2018 – 2018/0190(COD))

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 16 kappale

Komission teksti Tarkistus

(16) Komission 13 päivänä syyskuuta 
2017 antaman tiedonannon ”Investoimme 
älykkääseen, innovatiiviseen ja kestävään 
teollisuuteen – Uudistettu EU:n 
teollisuuspoliittinen strategia”20 mukaisesti 
tulevilla toimilla olisi edistettävä 
luovuuden, muotoilun ja 
huipputeknologian integrointia, jotta 
voitaisiin luoda uusia teollisia arvoketjuja 
ja elvyttää perinteisten teollisuudenalojen 
kilpailukyky.

(16) Komission 13 päivänä syyskuuta 
2017 antaman tiedonannon ”Investoimme 
älykkääseen, innovatiiviseen ja kestävään 
teollisuuteen – Uudistettu EU:n 
teollisuuspoliittinen strategia”20 mukaisesti 
tulevilla toimilla olisi edistettävä 
luovuuden, muotoilun ja 
huipputeknologian integrointia, jotta 
voitaisiin luoda uusia teollisia arvoketjuja 
ja liiketoimintamalleja sekä elvyttää 
perinteisten teollisuudenalojen 
kilpailukyky. Tältä osin ohjelman Media-
lohkosta olisi tuettava innovatiivisten 
paikallisten, kansallisten ja 
eurooppalaisten tilausvideopalvelujen 
verkkoalustojen kehittämistä.

_________________ _________________
20 COM(2017) 479 final. 20 COM(2017) 479 final.
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21.3.2019 A8-0156/158

Tarkistus 158
Isabella Adinolfi, Rosa D'Amato, Rolandas Paksas
EFDD-ryhmän puolesta

Mietintö A8-0156/2019
Silvia Costa
Luova Eurooppa -ohjelma (2021–2027) 
(COM(2018)0366 – C8-0237/2018 – 2018/0190(COD))

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 27 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(27 a) Mikroyritysten ja startup-yritysten, 
joiden taloudelliset resurssit ovat rajalliset 
ja joiden on vaikea saada yksityistä 
rahoitusta, ja toisaalta 
luonnonkatastrofialueille, kuten 
maanjäristys- tai tulva-alueille, 
sijoittautuneiden pk-yritysten ohjelmaan 
osallistumisen lisäämiseksi olisi 
toteutettava erityisiä toimia. 
Luonnonkatastrofit vaikuttavat vakavasti 
alueiden hyvinvointiin, sosiaaliseen 
yhteenkuuluvuuteen ja talouteen. Tässä 
mielessä taiteisiin, kulttuuriin ja 
luovuuteen liittyvien aloitteiden 
toteuttaminen voi antaa näiden alueiden 
asukkaille uutta energiaa, lisätä heidän 
tietoisuuttaan sosiaalisesta ja kulttuuri-
identiteetistään ja parantaa heidän 
taloudellista selviytymiskykyään. Näin 
ollen riittävä osuus ohjelman 
kokonaismäärärahoista olisi osoitettava 
mikroyritysten ja startup-yritysten sekä 
luonnonkatastrofialueille 
sijoittautuneiden pk-yritysten 
osallistumisen lisäämiseen. Ohjelmassa 
olisi myös vahvistettava korkeammat 
yhteisrahoitusosuudet sellaisten toimien 
kustannuksiin osallistumiseksi, joita 
tällaiset mikroyritykset, startup-yritykset 
ja pk-yritykset tukevat.
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21.3.2019 A8-0156/159

Tarkistus 159
Isabella Adinolfi, Rosa D'Amato, Rolandas Paksas
EFDD-ryhmän puolesta

Mietintö A8-0156/2019
Silvia Costa
Luova Eurooppa -ohjelma (2021–2027) 
(COM(2018)0366 – C8-0237/2018 – 2018/0190(COD))

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

(2) ’kulttuurialalla ja luovilla 
toimialoilla’ kaikkia aloja, joiden toiminta 
perustuu kulttuuriarvoihin tai taiteelliseen 
ja muuhun yksilölliseen ja kollektiiviseen 
luovaan ilmaisuun. Tällaiseen toimintaan 
voi sisältyä sellaisten tavaroiden ja 
palvelujen kehittäminen, luominen, 
tuotanto, levittäminen ja säilyttäminen, 
joihin sisältyy kulttuuri-ilmaisuja taikka 
taiteellista tai muuta luovaa ilmaisua, sekä 
tähän liittyvä toiminta, kuten koulutus tai 
johtaminen. Niillä on potentiaalia 
synnyttää innovointia ja työpaikkoja, 
erityisesti henkiseen omaisuuteen liittyen. 
Näihin aloihin kuuluvat arkkitehtuuri, 
arkistot, kirjastot ja museot, taidekäsityö, 
audiovisuaaliala (mukaan lukien elokuva, 
televisio, videopelit ja multimedia), 
aineellinen ja aineeton kulttuuriperintö, 
muotoilu (mukaan luettuna 
muotisuunnittelu), festivaalit, musiikki, 
kirjallisuus, esittävät taiteet, kirjat ja 
julkaisutoiminta, radio ja kuvataiteet;

(2) ’kulttuurialalla ja luovilla 
toimialoilla’ kaikkia aloja, joiden toiminta 
perustuu kulttuuriarvoihin tai taiteelliseen 
ja muuhun yksilölliseen ja kollektiiviseen 
luovaan ilmaisuun, riippumatta siitä, onko 
toiminta markkinasuuntautunutta vai ei. 
Tällaiseen toimintaan voi sisältyä sellaisten 
tavaroiden ja palvelujen kehittäminen, 
luominen, tuotanto, levittäminen ja 
säilyttäminen, joihin sisältyy kulttuuri-
ilmaisuja taikka taiteellista tai muuta 
luovaa ilmaisua, sekä tähän liittyvä 
toiminta, kuten koulutus tai johtaminen. 
Näihin aloihin kuuluvat arkkitehtuuri, 
arkistot, kirjastot ja museot, taide- ja 
perinnekäsityö, audiovisuaaliala (mukaan 
lukien elokuva, televisio, videopelit ja 
multimedia), aineellinen ja aineeton 
kulttuuriperintö, muotoilu (mukaan 
luettuna muotisuunnittelu), festivaalit, 
musiikki, kirjallisuus, esittävät taiteet, 
kirjat ja julkaisutoiminta, radio ja 
kuvataiteet;
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21.3.2019 A8-0156/160

Tarkistus 160
Isabella Adinolfi, Rosa D'Amato, Rolandas Paksas
EFDD-ryhmän puolesta

Mietintö A8-0156/2019
Silvia Costa
Luova Eurooppa -ohjelma (2021–2027) 
(COM(2018)0366 – C8-0237/2018 – 2018/0190(COD))

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta – -a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(-a) parannetaan kansalaisten 
mahdollisuuksia tutustua ja osallistua 
kulttuurielämään;
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21.3.2019 A8-0156/161

Tarkistus 161
Isabella Adinolfi, Rosa D'Amato, Rolandas Paksas
EFDD-ryhmän puolesta

Mietintö A8-0156/2019
Silvia Costa
Luova Eurooppa -ohjelma (2021–2027) 
(COM(2018)0366 – C8-0237/2018 – 2018/0190(COD))

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – e a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(e a) säilytetään ja levitetään aineellista 
ja aineetonta kulttuuriperintöä 
digitoinnin ja viimeisintä 
digitaaliteknologiaa hyödyntävien 
aloitteiden avulla;

Or. en
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21.3.2019 A8-0156/162

Tarkistus 162
Isabella Adinolfi, Rosa D'Amato, Rolandas Paksas
EFDD-ryhmän puolesta

Mietintö A8-0156/2019
Silvia Costa
Luova Eurooppa -ohjelma (2021–2027) 
(COM(2018)0366 – C8-0237/2018 – 2018/0190(COD))

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

Komission teksti Tarkistus

(b) parannetaan eurooppalaisten 
audiovisuaalialan teosten esteettömyyttä 
vammaisille henkilöille, etenkin näkö- ja 
kuulovammaisille;

Or. en


