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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 1 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(1) Aluslepingu eesmärk on luua Euroopa 

rahvaste üha tihedam liit ning liidule 

antakse muu hulgas ülesanne soodustada 

liikmesriikide kultuuri õitsengut, austades 

nende rahvuslikku ja regionaalset 

mitmekesisust ning tagades samal ajal liidu 

tööstuse konkurentsivõimelisuseks 

vajalikud tingimused. Sellega seoses toetab 

ja täiendab liit vajaduse korral 

liikmesriikide meetmeid, et austada 

kultuurilist ja keelelist mitmekesisust, 

tugevdada Euroopa kultuuri- ja 

loomesektorite konkurentsivõimet ning 

soodustada kohanemist tööstuse 

muudatustega, eeskätt kutsehariduse 

kaudu. 

(1) Aluslepingu eesmärk on luua Euroopa 

rahvaste üha tihedam liit ning liidule 

antakse muu hulgas ülesanne soodustada 

liikmesriikide kultuuri õitsengut, austades 

nende rahvuslikku ja regionaalset 

mitmekesisust ning tagades samal ajal liidu 

tööstuse konkurentsivõimelisuseks 

vajalikud tingimused. Sellega seoses toetab 

ja täiendab liit vajaduse korral 

liikmesriikide meetmeid, et austada 

kultuurilist ja keelelist mitmekesisust, 

tugevdada Euroopa kultuuri- ja 

loomesektorite konkurentsivõimet ning 

soodustada kohanemist tööstuse 

muudatustega, eeskätt kutsehariduse ja 

elukestva õppe kaudu. 

 

Muudatusettepanek  2 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 4 a (uus)  

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (4 a) Puudega inimestel on endiselt 

piiratud juurdepääs kultuuri- ja 

loomesektori toodetele, ning programmi 

„Loov Euroopa” erieesmärkide hulgas 

peaks olema sellise juurdepääsu 

hõlbustamine puudega inimeste jaoks. 
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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  3 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 7 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(7) Euroopa Komisjoni teatises aruka, 

jätkusuutliku ja kaasava majanduskasvu 

strateegia (Euroopa 2020. aasta strateegia) 

kohta määratletakse strateegia, mille 

eesmärk on muuta ELi majandus arukaks, 

jätkusuutlikuks ja kaasavaks majanduseks, 

millega saavutatakse tööhõive, tootluse 

ning sotsiaalse ühtekuuluvuse kõrge tase. 

Strateegias märkis komisjon, et liidul on 

vaja tagada innovatsioonile ja loovusele 

soodsamad raamtingimused, muu hulgas 

teadmuspõhiste ettevõtete kasvustiimulite 

ning kultuuri- ja loovsektorite 

rahastamisvahendite parema 

juurdepääsetavuse kaudu. 

(7) Euroopa Komisjoni teatises aruka, 

jätkusuutliku ja kaasava majanduskasvu 

strateegia (Euroopa 2020. aasta strateegia) 

kohta määratletakse strateegia, mille 

eesmärk on muuta ELi majandus arukaks, 

jätkusuutlikuks ja kaasavaks majanduseks, 

millega saavutatakse tööhõive, tootluse 

ning sotsiaalse ühtekuuluvuse kõrge tase. 

Strateegias märkis komisjon, et liidul on 

vaja tagada innovatsioonile ja loovusele 

soodsamad raamtingimused, muu hulgas 

teadmuspõhiste ettevõtete kasvustiimulite 

ning kultuuri- ja loovsektorite 

rahastamisvahendite parema 

juurdepääsetavuse, samuti digitaalse 

kirjaoskuse ja digitaalse 

juurdepääsetavuse kõrge taseme 

edendamise kaudu. 

 

Muudatusettepanek  4 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 7 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (7 a) Kultuuril on majandus- ja 

finantskriisi ajal tähtis koht ning see aitab 

loominguliselt sotsiaalpoliitika eesmärke 

ellu viia, ergutades innovaatilisust, mis 

aitab sotsiaalsfääris tulemusi saavutada. 
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Muudatusettepanek  5 

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. 

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. 

(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. 

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. 

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. 



 

PE483.700v02-00 8/27 AD\904481ET.doc 

ET 

Muudatusettepanek  6 

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. 

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  7 

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, 

(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 
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ühtlasi peab paranema nende juurdepääs 

rahastamisvahenditele, et uuendada 

seadmeid, arendada uusi tootmis- ja 

levitusmeetodeid ning kohandada 

ärimudeleid. 

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. 

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 

sektorite vaheliste partnerlussuhete rühmitamine; uuenduslaborite loomine; säästev 

linnaareng. 

 

Muudatusettepanek  8 

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 

muutumine, kui selle talletamiseks 

kasutatud tark- ja riistvara vananeb, 

salvestusseadmed aja jooksul kuluvad 

ja/või kui need seadmed ei ole enam 

võimelised toime tulema uue ja pidevalt 

muutuva infosisu suure hulgaga. 

Innovatiivsetel internetipõhistel 

salvestustehnoloogiatel võib olla oluline 

koht kultuuri- ja loomesektorite andmete 

säilitamisel, tingimusel et võimaldatakse, 

kaitstakse ja tagatakse andmeohutus, 

digitaalse infrastruktuuri vastupanuvõime 

ja juurdepääs neile andmetele. 

 

Muudatusettepanek  9 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 11 b (uus) 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (11 b) Edu saavutamiseks vajavad 

Euroopa kultuuri- ja loomesektorid 

nüüdisaegset, juurdepääsetavat ja 

õiguslikult kindlat intellektuaalomandi 

õiguste kaitse süsteemi. 

 

Muudatusettepanek  10 

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 

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.  

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. 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  11 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 12 a (uus)  

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (12 a) Euroopa Liit 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. 

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  12 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 12 b (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (12 b) Raamatud, ajalehed ja ajakirjad on 

osa kultuuritööstusest ning moodustavad 

osa pluralistlikust ja mitmekülgsest 

Euroopa meediamaastikust. 

Digitaalajastu esitab väljakutseid selle 

tööstuse traditsiooniliste sektorite 

jätkusuutlikkusele, sh 

raamatukirjastamine, raamatute müük ja 

trükimeedia. 
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Muudatusettepanek  13 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 12 c (uus)  

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (12 c) Elektrooniline juurdepääs 

kultuurimaterjalidele teeb need kõikidele 

ELi 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. 

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  14 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 13 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(13) Üks kultuuri- ja loomesektorite 

suuremaid probleeme, eriti väikeettevõtjail, 

sealhulgas VKEdel ja mikroettevõtteil, on 

raskused leida vahendeid oma tegevuse 

rahastamiseks, kasvamiseks, 

konkurentsivõime säilitamiseks või 

tegevuse laiendamiseks teistesse riikidesse. 

Ehkki tegemist see probleem on VKEde 

puhul üldiselt väga levinud, on olukord 

kultuuri- ja loomesektorites 

märkimisväärselt keerukam, kuna paljud 

varad ei ole materiaalsed, tegevus põhineb 

ainulaadsetel prototüüpidel ning 

valdkonnas tegutsejate 

investeerimisvalmidus ja finantsasutuste 

(13) Üks kultuuri- ja loomesektorite 

suuremaid probleeme, eriti väikeettevõtjail, 

sealhulgas VKEdel ja mikroettevõtteil, on 

raskused leida vahendeid oma tegevuse 

rahastamiseks, kasvamiseks, tööhõive 

loomiseks, konkurentsivõime säilitamiseks 

või tegevuse laiendamiseks teistesse 

riikidesse. Ehkki see probleem on VKEde 

puhul üldiselt väga levinud, on olukord 

kultuuri- ja loomesektorites 

märkimisväärselt keerukam, kuna paljud 

varad ei ole materiaalsed, tegevus põhineb 

ainulaadsetel prototüüpidel ja neil on 

uuenduste tegemiseks olemuslik vajadus 

riske võtta ja eksperimenteerida ning 
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investorivalmidus ei ole piisavad. valdkonnas tegutsejate 

investeerimisvalmidus ja finantsasutuste 

investorivalmidus ei ole piisavad. 

Muudatusettepanek  15 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 15 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(15) Peaksime praegused üksikud ELi 

programmid sektorite seisukohast ühtses 

terviklikus raamprogrammis kokku viima, 

et toetada tulemuslikumalt kultuuri- ja 

loomemajanduses tegutsejaid ning 

kasutada ära võimalusi, mida pakuvad 

digitaalne nihe ja üleilmastumine, ning 

aidata neil lahendada hetkel turu 

killustatust tingivaid probleeme. Et 

programm oleks tulemuslik, tuleb selles 

arvestada allsektorite konkreetset olemust, 

nende erinevaid sihtrühmi ning 

konkreetseid vajadusi ning kohandada 

lähenemisviise sõltumatute 

tegevussuundade raames. 

(15) Peaksime praegused üksikud ELi 

programmid sektorite seisukohast ühtses 

terviklikus raamprogrammis kokku viima, 

et toetada tulemuslikumalt kultuuri- ja 

loomemajanduses tegutsejaid ning 

kasutada ära võimalusi, mida pakuvad 

digitaalne nihe ja üleilmastumine, ning 

aidata neil lahendada hetkel turu 

killustatust tingivaid probleeme. Et 

programm oleks tulemuslik, tuleb selles 

arvestada allsektorite konkreetset olemust, 

nende erinevaid sihtrühmi ning 

konkreetseid vajadusi ning kohandada 

lähenemisviise sõltumatute 

tegevussuundade raames. Sellega 

kaasnevad muutused peaksid seadma 

prioriteediks finantsaruandluse korra 

kohaldamise lihtsustamise ja selle korra 

järgimise, et ei VKEd ega kogukondlikud 

ja vabatahtlikud organisatsioonid ei 

kannataks liigse halduskoormuse all. 

 

Muudatusettepanek  16 

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 kultuuripealinnad ja 

spordipealinnad ning Euroopa 

kultuuripärandi märgis aitavad tugevdada 

ühisesse kultuurialasse kuulumise tunnet 

ning soodustavad kultuuripärandi väärtuse 

tõstmist. Neid kahte liidu meedet 

rahastatakse programmist „Loov 
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Euroopa”. 

 

 

Muudatusettepanek  17 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 23 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(23) Programmi rakendamise puhul tuleks 

arvestada kultuuri- ja loomesektorite 

spetsiifilist iseloomu ning iseäranis 

hoolikalt tuleks tagada haldus- ja 

finantskorra lihtsustamine. 

(23) Programmi rakendamise puhul tuleks 

arvestada kultuuri- ja loomesektorite 

spetsiifilist iseloomu, pidades asjakohaste 

kanalite kaudu nõu ka sektori 

esindajatega, ning iseäranis hoolikalt 

tuleks tagada haldus- ja finantskorra 

lihtsustamine, eriti VKEde ning 

kogukondlike ja vabatahtlike 

organisatsioonide jaoks. 

 

Muudatusettepanek  18 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 25 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(25) Nagu on öeldud komisjoni 30. juuni 

2010. aasta aruandes Euroopa elukestva 

õppe, kultuuri-, noorsootöö- ja 

kodakondsuse valdkonna programmide 

õiguslikku alust muutvate Euroopa 

Parlamendi ja nõukogu otsuste mõju kohta, 

on haldusmenetlustes esinevate viivituste 

oluline lühendamine suurendanud 

programmide tõhusust. Sellist lihtsustamist 

tuleks jätkata. 

(25) Nagu on öeldud komisjoni 30. juuni 

2010. aasta aruandes Euroopa elukestva 

õppe, kultuuri-, noorsootöö- ja 

kodakondsuse valdkonna programmide 

õiguslikku alust muutvate Euroopa 

Parlamendi ja nõukogu otsuste mõju kohta, 

on haldusmenetlustes esinevate viivituste 

oluline lühendamine suurendanud 

programmide tõhusust. Sellist lihtsustamist 

tuleks jätkata ja veelgi parandada, 

keskendudes taotluse esitamisest toetuse 

määramiseni kuluva aja lühendamisele ja 

elektrooniliste projektijuhtimisvahendite 

laiemale kasutamisele. 
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Muudatusettepanek  19 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 2 – lõige 1 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

1. „kultuuri- ja loomesektorid” – kõik 

sektorid, mille tegevus tugineb 

kultuurilistele väärtustele ja/või kunstilisele 

ja loomingulisele väljendusele, olenemata 

tegevust teostava struktuuri liigist ja 

sellest, kas selline tegevus on suunatud 

turule või mitte. Tegevus hõlmab selliste 

kaupade ja teenuste loomist, tootmist, 

levitamist ja säilitamist, mis kätkevad 

kultuurilist, kunstilist või loomingulist 

väljendust, ning selliseid seonduvaid 

funktsioone nagu haridus, juhtimine või 

regulatsioon. Kultuuri- ja loomesektorid 

hõlmavad eeskätt arhitektuuri, arhiive ja 

raamatukogusid, kunstkäsitööd, 

audiovisuaalseid tooteid (sh filmid, 

televisioon, videomängud ja 

multimeedium), kultuuripärandit, disaini, 

festivale, muusikat, näitekunsti, 

kirjastamist, raadiot ja kujutavat kunsti; 

1. „kultuuri- ja loomesektorid” – kõik 

sektorid, mille tegevus tugineb 

kultuurilistele väärtustele ja/või kunstilisele 

ja loomingulisele väljendusele, olenemata 

tegevust teostava struktuuri liigist ja 

sellest, kas selline tegevus on suunatud 

turule või mitte. Tegevus hõlmab selliste 

kaupade ja teenuste loomist, tootmist, 

levitamist ja säilitamist, sealhulgas 

teenuste digitaliseerimist, mis kätkevad 

kultuurilist, kunstilist või loomingulist 

väljendust, ning selliseid seonduvaid 

funktsioone nagu haridus, juhtimine või 

regulatsioon ja koolitus. Kultuuri- ja 

loomesektorid hõlmavad järgmisi 

sektoreid: arhitektuur, arhiivid ja 

raamatukogud, kunstkäsitöö, 

audiovisuaalsed tooted (sh filmid, 

televisioon, raadio, videomängud ja 

multimeedium), kultuuripärand, disain, 

muusika, näitekunst, kirjastamine, sport, 

kujutav kunst ja salvestamine; 

 

Muudatusettepanek  20 

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, eelkõige teadmiste jagamise alal, 

mis täiendab kohalikke, piirkondlikke, 

riiklikke, rahvusvahelisi ning muid liidu 

programme; 

 

Muudatusettepanek  21 
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Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 3 – lõige 2 – punkt c 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(c) riikidevaheline koostöö, mis soodustab 

terviklikumat, kiiremat ja tulemuslikumat 

reageerimist üleilmsetele probleemidele 

ning avaldab sektoritele pikaajalist 

süsteemset mõju; 

(c) riikidevaheline koostöö, mis soodustab 

terviklikumat, kiiremat ja tulemuslikumat 

reageerimist üleilmsetele probleemidele ja 

innovatsioonile ning avaldab sektoritele 

pikaajalist süsteemset mõju; 

 

Muudatusettepanek  22 

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; 

Selgitus 

Kõigi ELi kodanike ja eriti puudega inimeste juurdepääsu parandamine kultuuri- ja 

loomesektori toodetele aitab oluliselt kaasa sotsiaalse ühtekuuluvuse tugevdamisele. 

 

Muudatusettepanek  23 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 4 – punkt b 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(b) tugevdada kultuuri- ja loomesektori 

konkurentsivõimet aruka, säästva ja 

kaasava majanduskasvu edendamiseks. 

(b) tugevdada kultuuri- ja loomesektori 

konkurentsivõimet ja paindlikkust aruka, 

säästva ja kaasava majanduskasvu 

edendamiseks. 

 

Muudatusettepanek  24 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 5 – punkt b 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(b) soodustada kultuuri- ja loovteoste 

riikidevahelist levitamist ja tegutsejate 

liikuvust ning jõuda uue publikuni 

Euroopas ja mujal; 

(b) võimaldada kultuuri- ja loovteoste 

riikidevahelist levitamist ja tegutsejate 

liikuvust ning jõuda uue publikuni 

Euroopas ja mujal; 

 

Muudatusettepanek  25 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 5 – punkt b a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (b a) julgustada kunstnike liikuvust, 

kultuuride dialoogi ja kunstiharidust; 

 

Muudatusettepanek  26 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 5 – punkt c 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(c) suurendada kultuuri- ja loomesektorite 

ning iseäranis väikeste ja keskmise 

suurusega ettevõtete ja organisatsioonide 

finantssuutlikkust; 

(c) suurendada kultuuri- ja loomesektorite 

ning iseäranis avalike raamatukogude, 

väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete, 

mikroettevõtete ning kogukondlike ja 

vabatahtlike organisatsioonide 

finantssuutlikkust; 

 

Muudatusettepanek  27 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 5 – punkt d 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(d) toetada riikidevahelist 

poliitikakoostööd, et soodustada poliitika 

kujundamist, innovatsiooni, publiku 

kasvatamist ning uusi ärimudeleid. 

(d) toetada riikidevahelist 

poliitikakoostööd, et soodustada poliitika 

kujundamist, innovatsiooni, publiku 

kasvatamist, uusi ärimudeleid ning 

ettevõtlust; 
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Muudatusettepanek  28 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 5 – punkt d a (uus)  

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (d a) toetada kultuuriasutuste ja 

erasektori partnerlust, 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; 

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 

võimalusi kultuurimaterjali digiteerimise rahastamiseks ja selle materjali innovatiivse 

kasutamise ergutamiseks. 

 

Muudatusettepanek  29 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 5 – punkt d b (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (d b) edendada digitaalse kirjaoskuse ja 

juurdepääsetavuse kõrget taset kõikides 

liikmesriikides, et anda ELi kodanikele 

võrdsed võimalused kultuuri-, kunsti- ja 

audiovisuaalsete teoste nautimiseks; 

 

Muudatusettepanek  30 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 5 – punkt d c (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (d c) stimuleerida jätkusuutlikku 

tööhõivet kultuuri- ja loomesektorites, 
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millel on ühtlasi positiivne tööhõivealane 

kaasmõju nendega seotud sektorites, nagu 

turism ja digitaalsektor; 

 

Muudatusettepanek  31 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 5 – punkt d d (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (d d) parandada autoriõigusega kaitstud 

materjali digiteerimise ja selle internetis 

kättesaadavuse tingimusi; 

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  32 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 5 – punkt d e (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (d e) parandada digitaalse infrastruktuuri 

alaseid tingimusi ja digitaalkujul 

materjalide haldamise ja säilitamise 

õigusraamistikku, et tagada nende 

pikaaegne säilimine; 

 

Muudatusettepanek  33 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 5 – punkt d f (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (d f) toetada jätkusuutlikku ja kaasavat 

arengut, hõlbustades puudega inimeste 

juurdepääsu kultuuri- ja loomesektori 
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toodetele. 

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  34 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 7 – lõige 1 - sissejuhatav osa 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

1. Komisjon loob kultuuri- ja 

loomesektorite jaoks vahendi, mis tegutseb 

väikestele ja keskmise suurusega 

ettevõtjatele mõeldud ELi võlainstrumendi 

raames. Vahendil on järgmised 

prioriteedid: 

1. Komisjon loob kultuuri- ja 

loomesektorite jaoks vahendi, mis tegutseb 

väikestele ja keskmise suurusega 

ettevõtjatele, mikroettevõtetele ning 

kogukondlikele ja vabatahtlikele 

organisatsioonidele mõeldud ELi 

võlainstrumendi raames. Vahendil on 

järgmised prioriteedid: 

 

Muudatusettepanek  35 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 7 – lõige 1 – punkt a 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(a) soodustada Euroopa kultuuri- ja 

loomesektorite väikeste ja keskmise 

suurusega ettevõtete ja organisatsioonide 

juurdepääsu rahastamisele; 

(a) soodustada Euroopa kultuuri- ja 

loomesektorite väikeste ja keskmise 

suurusega ettevõtete, mikroettevõtete, 

avalike raamatukogude ning 

kogukondlike ja vabatahtlike 

organisatsioonide juurdepääsu 

rahastamisele; 

 

Muudatusettepanek  36 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 8 – punkt e 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(e) konverentsid, seminarid ja poliitiline 

dialoog, sealhulgas kultuuri- ning 

meediapädevuse valdkonnas; 

(e) konverentsid, seminarid ja poliitiline 

dialoog, sealhulgas kultuuri- ning 

meediapädevuse valdkonnas, mis on 

suunatud asjaomastesse sektoritesse 

otseselt kaasatud sidusrühmadele; 

 

Muudatusettepanek  37 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 8 – punkt f – taane 5 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 – korrapärase tagasiside andmine 

halduskoormuse kohta väikestele ja 

keskmise suurusega ettevõtetele ning 

kogukondlikele ja vabatahtlikele 

organisatsioonidele, samuti praktilised 

ettepanekud selle koormuse 

vähendamiseks. 

 

Muudatusettepanek  38 

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, sealhulgas avalikud 

raamatukogud, oskused ja oskusteabe, mis 

soodustavad kohanemist 

digitehnoloogiaga, sealhulgas publiku 

kasvatamine ja ärimudelite uute meetodite 

katsetamine, sealhulgas sotsiaalmeedia 

platvormide kasutamise abil; mobiilsed 

internetitehnoloogiad peaksid olema selle 

protsessi lahutamatu osa, võttes arvesse 

nende üha laiemat kasutamist; 
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Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 9 – lõige 2 – punkt c 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(c) toetus publiku kasvatamisele kui 

võimalusele elavdada huvi Euroopa 

kultuuri vastu. 

(c) toetus publiku kasvatamisele kui 

võimalusele elavdada huvi Euroopa 

kultuuri vastu, sealhulgas sotsiaalmeedia 

platvormide kasutamise abil. 
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Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 10 – punkt d a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (d a) avalike raamatukogude tegevus 

kirjandusteoste digiteerimisel, ühendatud 

veebikataloogide loomisel ja avalike 

raamatukogude ühendamisel riiklikesse ja 

rahvusvahelistesse võrgustikesse; 
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Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 10 – punkt e 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(e) erimeetmed, mille eesmärk on 

saavutada Euroopa kultuuride rikkuse ja 

mitmekesisuse suurem nähtavus ning 

elavdada kultuuridevahelist dialoogi ja 

vastastikust mõistmist, muu hulgas 

Euroopa kultuuriauhindade, Euroopa 

kultuuripärandi märgise ja Euroopa 

kultuuripealinnade kaudu. 

(e) erimeetmed, mille eesmärk on 

saavutada Euroopa kultuuride rikkuse ja 

mitmekesisuse suurem nähtavus ning 

elavdada kultuuridevahelist dialoogi ja 

vastastikust mõistmist, muu hulgas 

Euroopa kultuuriauhindade, Euroopa 

kultuuripärandi märgise ja Euroopa 

kultuuripealinnade ning spordipealinnade 

kaudu. 
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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 ja sotsiaalmeedia 

kasutamist, et tagada kohanemine turu 

arenguga; mobiilsed internetitehnoloogiad 

peaksid olema selle protsessi lahutamatu 

osa, võttes arvesse nende üha laiemat 

kasutamist; 
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Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 11 – lõige 1 – alapunkt b a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (b a) edendada projekte, mis rakendavad 

nii tehniliselt kui ka loovalt kõiki 

meediavaldkondi hõlmavat ja 

mitmeplatvormilist arengut; 
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Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 11 – lõige 1 – punkt c a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (c a) toetada katseprojekti väljatöötamist, 

samuti selle propageerimist ja teostamist. 
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Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 12 – punkt j a (uus) 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (j a) pidades silmas loomemajanduse 

mitmepalgelisi tahke, edendada 

poliitikasuundi, mis ergutavad 

innovatsiooni nii tehnilisel kui looval 

tasandil. 
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Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 13 – lõige 1 – punkt a 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(a) asjaomane ELi poliitika, iseäranis 

haridus-, tööhõive-, tervise-, 

teadusuuringute ja innovatsiooni-, 

ettevõtluse, turismi-, justiitsküsimuste ja 

arenguvaldkonnas; 

(a) asjaomane ELi poliitika, iseäranis 

haridus-, tööhõive-, tervise-, 

teadusuuringute ja innovatsiooni-, 

ettevõtluse, turismi-, justiitsküsimuste, 

arengu- ja spordivaldkonnas; 
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Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 13 – lõige 1 – punkt b 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(b) muud asjaomased ELi 

rahastamisallikad kultuuri- ja 

meediapoliitika valdkonnas, iseäranis 

Euroopa Sotsiaalfond, Euroopa 

Regionaalarengu Fond, teadus- ja 

innovatsiooniprogrammid ning lisaks ka 

justiitsküsimuste ja kodakondsusega seotud 

rahastamisvahendid, 

väliskoostööprogrammid ja ühinemiseelsed 

vahendid. Eriti oluline on tagada 

koostoime programmi ning aruka 

spetsialiseerumise riiklike ja piirkondlike 

strateegiate elluviimise vahel. 

(b) muud asjaomased ELi 

rahastamisallikad kultuuri- ja 

meediapoliitika valdkonnas, iseäranis 

Euroopa Sotsiaalfond, Euroopa 

Regionaalarengu Fond, teadus- ja 

innovatsiooniprogramm, programm 

„Erasmus kõigile” ning lisaks ka 

justiitsküsimuste ja kodakondsusega seotud 

rahastamisvahendid, 

väliskoostööprogrammid ja ühinemiseelsed 

vahendid. Eriti oluline on tagada 

koostoime programmi ning aruka 

spetsialiseerumise riiklike ja piirkondlike 

strateegiate elluviimise vahel. 

 



 

AD\904481ET.doc 25/27 PE483.700v02-00 

 ET 

Muudatusettepanek  48 

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 

ja otsuse nr 1041/2009/EÜ pikaajalise 

mõju hindamise tulemusi. 

(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 

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. 

Selgitus 

Komisjon peaks esitama Euroopa Parlamendile artikli 14 kohasel järelevalvel ja hindamisel 

põhineva aruande, et parlament saaks kontrollida programmi tulemusi ja tulemusnäitajaid.  
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Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 15 – lõige 1 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

1. Programmi raames toetatavate projektide 

abisaajad tagavad ELi antud toetuse ja selle 

toel saavutatud tulemuste alase 

teabevahetuse ja seda käsitleva teabe 

levitamise. 

1. Programmi raames toetatavate projektide 

abisaajad tagavad ELi antud toetuse ja selle 

toel saavutatud tulemuste alase 

teabevahetuse ja seda käsitleva teabe 

levitamise, sealhulgas asjakohaste logode, 

tähiste ja sümbolite väljapaistva esitamise. 
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