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LYHYET PERUSTELUT

Luovat toimialat ovat Euroopan unionissa kasvuala, mutta ne kohtaavat myös huomattavia 
haasteita. Luova Eurooppa -ohjelmalla pyritään mahdollistamaan se, että luovat toimialat, 
kulttuuriala ja media-ala voivat entistä paremmin vastata näihin haasteisiin sekä tukea ja 
edistää unionin arvot huomioon ottavan eurooppalaisen kulttuurin kehittämistä.

Komissio on ehdottanut, että Luova Eurooppa -ohjelmaa rahoitetaan 1 642 000 000 eurolla 
vuoden 2018 kiinteinä hintoina (1 850 000 000 euroa käypinä hintoina) monivuotisesta 
rahoituskehyksestä 2021–2027 jaettuna ohjelmiin seuraavasti: Kulttuuri 541 000 000 euroa 
(609 000 000 euroa), Media 959 000 000 euroa (1 081 000 000 euroa) ja monialaiset hankkeet 
142 000 000 euroa (142 000 000 euroa). Kaikkia lukuja on pidettävä suuntaa antavina siihen 
saakka, kunnes monivuotinen rahoituskehys on hyväksytty, ja ne ilmaistaan tässä lausunnossa 
kiinteinä hintoina, mikä mahdollistaa niiden vertaamisen suoraan edelliseen monivuotiseen 
rahoituskehykseen.

Nykyisen monivuotisen rahoituskehyksen aikana Luova Eurooppa -ohjelmiin on kohdistunut 
huomattavaa ylikysyntää. Hakemuksia tehtiin paljon enemmän kuin niitä pystyttiin 
rahoittamaan osoitetuista määrärahoista. On erittäin todennäköistä, että monivuotista 
rahoituskehystä koskevasta lopullisesta sopimuksesta riippumatta näin on jatkossakin ja 
kaikki kriteerit täyttäviä hankkeita jää ilman rahoitusta puhtaasti talousarvioon liittyvistä 
syistä. Jotta näitä hankkeita voidaan auttaa vaihtoehtoisen rahoituksen etsimisessä, komissio 
on ottanut käyttöön käsitteen ”huippuosaamismerkki”, mikä on myönteistä. Sellaisten 
hankkeiden analysointi, joille on myönnetty EU:n ”huippuosaamismerkki”, mahdollistaa sen, 
että Luova Eurooppa -ohjelman tulevissa arvioinneissa voidaan arvioida paremmin ohjelmiin 
kohdistuvan ylikysynnän laadullista tasoa, ja sen vuoksi se olisi sisällytettävä ohjelman 
tulevaan budjettiraportointiin.

Luova Eurooppa -ohjelma saa rahoitusta myös muista EU:n rahoitusvälineistä (naapuruutta, 
kehitystyötä ja kansainvälistä yhteistyötä koskeva väline sekä liittymistä valmisteleva 
tukiväline). Nykyisellä ohjelmalla on myös Luova Eurooppa -yhteyspisteitä 12 kolmannessa 
maassa, ja se saa rahoitusta. EU:n muista rahoitusvälineistä ja kolmansilta mailta saaduista 
rahoitusosuuksista olisi ilmoitettava budjettivallan käyttäjälle.

Euroopan elokuva-akatemialle ja Euroopan unionin nuoriso-orkesterille on muodostunut 
ainutlaatuinen rooli Euroopan kulttuurielämässä, joten ehdotus näiden instituutioiden suorasta 
rahoittamisesta on tervetullut.

TARKISTUKSET

Budjettivaliokunta pyytää asiasta vastaavaa kulttuuri- ja koulutusvaliokuntaa ottamaan 
huomioon seuraavat tarkistukset:

Tarkistus 1

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 11 a kappale (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

(11 a) Euroopan uuden 
kulttuuriohjelman avulla olisi pyrittävä 
säilyttämään kaikkien osallistumista 
edistävä elävä ja monipuolinen kulttuuri 
sekä laajentamaan ja levittämään sitä.

Tarkistus 2

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 12 kappale

Komission teksti Tarkistus

(12) Taiteellinen vapaus on keskeisen 
tärkeää elinvoimaiselle kulttuurialalle ja 
luoville aloille, mukaan luettuna 
uutismedia-ala. Ohjelmalla olisi edistettävä 
audiovisuaalialan ja julkaisualan välistä 
toimintaa ja yhteistyötä, jotta saataisiin 
aikaan moniarvoinen 
mediatoimintaympäristö.

(12) Taiteellinen vapaus on keskeisen 
tärkeää elinvoimaiselle kulttuurialalle ja 
luoville aloille, mukaan luettuna 
uutismedia-ala. Ohjelmalla olisi edistettävä 
audiovisuaalialan ja julkaisualan välistä 
toimintaa ja yhteistyötä, jotta voitaisiin 
edistää, tukea ja auttaa ylläpitämään 
entistä monipuolisempaa 
mediatoimintaympäristöä.

Tarkistus 3

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 13 kappale

Komission teksti Tarkistus

(13) Euroopan unionin toiminnasta 
tehdyn sopimuksen, jäljempänä ’SEUT-
sopimus’, 8 ja 10 artiklan mukaisesti 
ohjelmalla olisi kaikissa sen toimissa 
tuettava sukupuolten tasa-arvonäkökohtien 
ja syrjimättömyyttä koskevien tavoitteiden 
huomioon ottamista ja olisi tarpeen 
mukaan määritettävä asianmukaiset 
sukupuolten tasapuolista edustusta 
koskevat kriteerit.

(13) Euroopan unionin toiminnasta 
tehdyn sopimuksen, jäljempänä ’SEUT-
sopimus’, 8 ja 10 artiklan mukaisesti 
ohjelmalla olisi kaikissa sen toimissa 
tuettava sukupuolten tasa-arvonäkökohtien 
ja syrjimättömyyttä koskevien tavoitteiden 
huomioon ottamista ja olisi tarpeen 
mukaan määritettävä asianmukaiset 
sukupuolten tasapuolista edustusta 
koskevat kriteerit. Ohjelman hankkeisiin 
osallistumisen yhteydessä olisi pyrittävä 
tavoittamaan monimuotoinen 
eurooppalainen yhteiskunta ja 
heijasteltava sitä, ja ohjelman toimia olisi 
seurattava ja niistä olisi raportoitava, jotta 
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varmistetaan ohjelman tuloksellisuus 
tässä yhteydessä ja annetaan 
päätöksentekijöille mahdollisuus tehdä 
parempia päätöksiä tulevista ohjelmista.

Tarkistus 4

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 18 kappale

Komission teksti Tarkistus

(18) Kolmannet maat, jotka ovat 
Euroopan talousalueen (ETA) jäseniä, 
voivat osallistua unionin ohjelmiin ETA-
sopimukseen perustuvan yhteistyön 
puitteissa; ETA-sopimuksessa määrätään 
ohjelmien toteuttamisesta kyseisen 
sopimuksen mukaisesti tehtävällä 
päätöksellä. Myös kolmannet maat voivat 
osallistua muiden säädösten nojalla. Tässä 
asetuksessa olisi säädettävä tarvittavien 
valtuuksien myöntämisestä toimivaltaiselle 
tulojen ja menojen hyväksyjälle, Euroopan 
petostentorjuntavirastolle (OLAF) ja 
Euroopan tilintarkastustuomioistuimelle, 
jotta ne voivat käyttää toimivaltaansa 
kattavasti.

(18) Kolmannet maat, jotka ovat 
Euroopan talousalueen (ETA) jäseniä, 
voivat osallistua unionin ohjelmiin ETA-
sopimukseen perustuvan yhteistyön 
puitteissa; ETA-sopimuksessa määrätään 
ohjelmien toteuttamisesta kyseisen 
sopimuksen mukaisesti tehtävällä 
päätöksellä. Myös kolmannet maat voivat 
osallistua muiden säädösten nojalla. Tässä 
asetuksessa olisi säädettävä tarvittavien 
valtuuksien myöntämisestä toimivaltaiselle 
tulojen ja menojen hyväksyjälle, Euroopan 
petostentorjuntavirastolle (OLAF) ja 
Euroopan tilintarkastustuomioistuimelle, 
jotta ne voivat käyttää toimivaltaansa 
kattavasti. Luova Eurooppa -ohjelmalle 
myönnetyistä kolmansien maiden 
rahoitusosuuksista olisi ilmoitettava 
vuosittain budjettivallan käyttäjälle.

Tarkistus 5

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 20 kappale

Komission teksti Tarkistus

(20) Tässä ohjelmassa otetaan huomioon 
ilmastonmuutoksen torjumisen merkitys 
Pariisin sopimuksen ja Yhdistyneiden 
kansakuntien kestävän kehityksen 
tavoitteiden täytäntöönpanoon liittyvien 
unionin sitoumusten mukaisesti, ja sillä 
edistetään ilmastotoimien 
valtavirtaistamista ja sen yleisen tavoitteen 

(20) Tässä ohjelmassa otetaan huomioon 
ilmastonmuutoksen torjumisen merkitys 
Pariisin sopimuksen ja Yhdistyneiden 
kansakuntien kestävän kehityksen 
tavoitteiden täytäntöönpanoon liittyvien 
edistyksellisten unionin sitoumusten 
mukaisesti, ja sillä edistetään 
ilmastotoimien valtavirtaistamista ja sen 
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saavuttamista, että unionin 
talousarviomenoista 25 prosentilla tuetaan 
ilmastotavoitteita. Ohjelman valmistelun ja 
toteutuksen aikana yksilöidään 
asiaankuuluvia toimia, ja niitä arvioidaan 
uudelleen asiaankuuluvien arviointien ja 
tarkasteluprosessien yhteydessä.

yleisen tavoitteen saavuttamista, että 
unionin talousarviomenoista 25 prosentilla 
tuetaan ilmastotavoitteita vuosien 2021–
2027 monivuotisen rahoituskehyksen 
aikana, ja sitä, että vuotuinen 
30 prosentin tavoite saavutetaan 
mahdollisimman pian ja viimeistään 
vuonna 2027, sekä kestävän kehityksen 
tavoitteiden valtavirtaistamista kaikkiin 
unionin politiikkoihin. Ohjelman 
valmistelun ja toteutuksen aikana 
yksilöidään asiaankuuluvia toimia, ja niitä 
arvioidaan uudelleen asiaankuuluvien 
arviointien ja tarkasteluprosessien 
yhteydessä.

Tarkistus 6

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Ohjelman toteuttamiseen varatut 
rahoituspuitteet vuosiksi 2021–2027 ovat 
1 850 000 000 euroa käypinä hintoina.

Ohjelman toteuttamiseen varatut 
rahoituspuitteet vuosiksi 2021–2027 ovat 
2 806 000 000 euroa vuoden 2018 
hintoina (3 566 000 000 euroa käypinä 
hintoina).

Perustelu

Rahoituspuitteita koskevissa tarkistuksissa otetaan huomioon monivuotinen rahoituskehys.

Tarkistus 7

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 1 kohta – 2 alakohta – 1 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– enintään 609 000 000 euroa 3
artiklan 2 kohdan a alakohdassa 
tarkoitettuun tavoitteeseen (Kulttuuri-
lohko);

– enintään 32,92 prosenttia 1 kohdan 
1 alakohdassa tarkoitetusta määrästä 
3 artiklan 2 kohdan a alakohdassa 
tarkoitettuun tavoitteeseen (Kulttuuri-
lohko);
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Perustelu

Rahoituspuitteita koskevissa tarkistuksissa otetaan huomioon monivuotinen rahoituskehys.

Tarkistus 8

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 1 kohta – 2 alakohta – 2 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– enintään 1 081 000 000 euroa 3
artiklan 2 kohdan b alakohdassa 
tarkoitettuun tavoitteeseen (Media-lohko);

– enintään 58,43 prosenttia 1 kohdan 
1 alakohdassa tarkoitetusta määrästä
3 artiklan 2 kohdan b alakohdassa 
tarkoitettuun tavoitteeseen (Media-lohko);

Perustelu

Rahoituspuitteita koskevissa tarkistuksissa otetaan huomioon monivuotinen rahoituskehys.

Tarkistus 9

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 1 kohta – 2 alakohta – 3 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– enintään 160 000 000 euroa 3
artiklan 2 kohdan c alakohdassa 
tarkoitettuun tavoitteeseen (monialainen 
lohko).

– enintään 8,65 prosenttia 1 kohdan 
1 alakohdassa tarkoitetusta määrästä 
3 artiklan 2 kohdan c alakohdassa 
tarkoitettuun tavoitteeseen (monialainen 
lohko).

Perustelu

Rahoituspuitteita koskevissa tarkistuksissa otetaan huomioon monivuotinen rahoituskehys.

Tarkistus 10

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 3 kohta
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Komission teksti Tarkistus

3. Edellä 1 kohdassa esitettyjen 
rahoituspuitteiden lisäksi ohjelman 
kansainvälisen ulottuvuuden edistämistä 
varten voidaan asettaa käyttöön 
lisärahoitusosuus ulkoisen rahoituksen 
välineistä [naapuruus-, kehitys- ja 
kansainvälisen yhteistyön välineestä, 
liittymistä valmistelevasta tukivälineestä 
(IPA III)] tämän asetuksen mukaisesti 
toteutettujen ja hallinnoitavien toimien 
tukemiseksi. Osuus rahoitetaan kyseisten 
välineiden perustamisesta annettujen 
asetusten mukaisesti.

3. Edellä 1 kohdassa esitettyjen 
rahoituspuitteiden lisäksi ohjelman 
kansainvälisen ulottuvuuden edistämistä 
varten voidaan asettaa käyttöön 
lisärahoitusosuus ulkoisen rahoituksen 
välineistä [naapuruus-, kehitys- ja 
kansainvälisen yhteistyön välineestä, 
liittymistä valmistelevasta tukivälineestä 
(IPA III)] tämän asetuksen mukaisesti 
toteutettujen ja hallinnoitavien toimien 
tukemiseksi. Osuus rahoitetaan kyseisten 
välineiden perustamisesta annettujen 
asetusten mukaisesti, ja siitä sekä 
kolmansien maiden ohjelmalle 
myöntämistä rahoitusosuuksista 
ilmoitetaan vuosittain budjettivallan 
käyttäjälle.

Tarkistus 11

Ehdotus asetukseksi
18 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Saatavilla olevat tiedot 
maksusitoumus- ja maksumäärärahojen 
määrästä, joka olisi tarvittu sellaisten 
hankkeiden rahoittamiseen, joille on 
myönnetty ”huippuosaamismerkki”, on 
ilmoitettava vuosittain kummallekin 
budjettivallan käyttäjälle viimeistään 3 
kuukautta ennen päivää, jona niiden 
kannat unionin seuraavan vuoden 
talousarviosta julkaistaan vuotuista 
talousarviomenettelyä koskevan yhteisesti 
sovitun aikataulun mukaisesti.
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