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Tarkistus 376
Klaus Buchner
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Ville Niinistö

Ehdotus päätökseksi
Liite I – 5 alakohta – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

1. Kulttuuriala ja luovat alat (Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.)

Or. en

Perustelu

Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen versioon.

Tarkistus 377
Lina Gálvez Muñoz
S&D-ryhmän puolesta
Carlos Zorrinho

Ehdotus päätökseksi
Liite I – 5 alakohta – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

1. Kulttuuriala ja luovat alat (Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.)

Or. en

Tarkistus 378
Lina Gálvez Muñoz
S&D-ryhmän puolesta
Carlos Zorrinho

Ehdotus päätökseksi
Liite I – 6 alakohta – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

Tietokooste – Osaamis- ja (Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
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innovaatioyhteisö ”Kulttuuriala ja luovat 
alat”

versioon.)

Or. en

Tarkistus 379
Lina Gálvez Muñoz
S&D-ryhmän puolesta
Carlos Zorrinho, Patrizia Toia

Ehdotus päätökseksi
Liite I – 6 alakohta – 1 kohta – 7 alakohta – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Kulttuuriala ja luovat alat voivat tarjota 
horisontaalisen ratkaisun useisiin kasvaviin 
haasteisiin, jotka ovat luonteeltaan pysyviä 
ja joihin voidaan puuttua tutkimus- ja 
innovaatiotoimien avulla. Nämä haasteet 
voidaan jakaa neljään pilariin: 1) 
eurooppalaisten luovuus, kulttuurinen 
monimuotoisuus ja arvot, 2) 
eurooppalainen identiteetti ja 
yhteenkuuluvuus, 3) Euroopan työllisyys, 
talouden kestävyys ja älykäs kasvu ja 4) 
Eurooppa globaalina toimijana.

Kulttuuriala ja luovat alat1 a voivat tarjota 
horisontaalisen ratkaisun useisiin kasvaviin 
haasteisiin, jotka ovat luonteeltaan pysyviä 
ja joihin voidaan puuttua koulutus-, 
tutkimus- ja innovaatiotoimien avulla. 
Nämä haasteet voidaan jakaa neljään 
pilariin: 1) eurooppalaisten luovuus, 
kulttuurinen monimuotoisuus ja arvot, 2) 
eurooppalainen identiteetti ja 
yhteenkuuluvuus, 3) Euroopan työllisyys, 
talouden kestävyys ja älykäs kasvu ja 4) 
Eurooppa globaalina toimijana.

_________________
1 a ”Kulttuurialalla ja luovilla aloilla” 
tarkoitetaan kaikkia aloja, joiden toiminta 
perustuu kulttuuriarvoihin ja/tai 
taiteelliseen ja muuhun luovaan 
ilmaisuun, riippumatta siitä, onko 
toiminta markkinasuuntautunutta vai ei, 
mikä on toimijan järjestäytymismuoto ja 
miten tämä järjestäytyminen rahoitetaan. 
Tällaista toimintaa ovat sellaisten 
tavaroiden ja palvelujen kehittäminen, 
luominen, tuotanto, jakelu ja 
säilyttäminen, joihin sisältyy kulttuuri-
ilmaisuja taikka taiteellista ja/tai muuta 
luovaa ilmaisua, sekä tähän liittyvä 
toiminta, kuten koulutus ja johtaminen. 
Kulttuurialaan ja luoviin aloihin kuuluvat 
muun muassa arkkitehtuuri, arkistot, 
kirjastot ja museot, taidekäsityö, 
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audiovisuaaliala (mukaan lukien elokuva, 
televisio, videopelit ja multimedia), 
aineellinen ja aineeton kulttuuriperintö, 
muotoilu, festivaalit, musiikki, 
kirjallisuus, esittävät taiteet, 
julkaisutoiminta, radio ja kuvataiteet. 
Luova Eurooppa -ohjelman (2014–2020) 
perustamisesta 11. joulukuuta 2013 
annettu asetus N:o 1295/2013, 2 artiklan 
1 kohta.

Or. en

Tarkistus 380
Ivars Ijabs, Susana Solís Pérez, Izaskun Bilbao Barandica, Klemen Grošelj, Dragoș 
Pîslaru, Nils Torvalds

Ehdotus päätökseksi
Liite I – 6 alakohta – 1 kohta – 7 alakohta – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Kulttuuriala ja luovat alat voivat tarjota 
horisontaalisen ratkaisun useisiin kasvaviin 
haasteisiin, jotka ovat luonteeltaan pysyviä 
ja joihin voidaan puuttua tutkimus- ja 
innovaatiotoimien avulla. Nämä haasteet 
voidaan jakaa neljään pilariin: 1) 
eurooppalaisten luovuus, kulttuurinen 
monimuotoisuus ja arvot, 2) 
eurooppalainen identiteetti ja 
yhteenkuuluvuus, 3) Euroopan työllisyys, 
talouden kestävyys ja älykäs kasvu ja 4) 
Eurooppa globaalina toimijana.

Kulttuuriala ja luovat alat voivat tarjota 
horisontaalisen ratkaisun useisiin kasvaviin 
haasteisiin, jotka ovat luonteeltaan pysyviä 
ja joihin voidaan puuttua tutkimus- ja 
innovaatiotoimien avulla. Nämä haasteet 
voidaan jakaa neljään pilariin: 1) 
eurooppalaisten luovuus, kulttuurinen ja 
kielellinen monimuotoisuus ja arvot, 2) 
eurooppalainen identiteetti ja 
yhteenkuuluvuus, 3) Euroopan työllisyys, 
talouden kestävyys ja älykäs kasvu ja 4) 
Eurooppa globaalina toimijana.

Or. en

Tarkistus 381
Elena Lizzi

Ehdotus päätökseksi
Liite I – 6 alakohta – 1 kohta – 7 alakohta – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus
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Kulttuuriala ja luovat alat voivat tarjota 
horisontaalisen ratkaisun useisiin kasvaviin 
haasteisiin, jotka ovat luonteeltaan pysyviä 
ja joihin voidaan puuttua tutkimus- ja 
innovaatiotoimien avulla. Nämä haasteet 
voidaan jakaa neljään pilariin: 1) 
eurooppalaisten luovuus, kulttuurinen 
monimuotoisuus ja arvot, 2) 
eurooppalainen identiteetti ja 
yhteenkuuluvuus, 3) Euroopan työllisyys, 
talouden kestävyys ja älykäs kasvu ja 4) 
Eurooppa globaalina toimijana.

Kulttuuriala ja luovat alat voivat tarjota 
horisontaalisen ratkaisun useisiin kasvaviin 
haasteisiin, jotka ovat luonteeltaan pysyviä 
ja joihin voidaan puuttua tutkimus- ja 
innovaatiotoimien avulla. Nämä haasteet 
voidaan jakaa neljään pilariin: 1) 
eurooppalaisten luovuus, 2) 
eurooppalainen yhteenkuuluvuus, 3) 
Euroopan työllisyys, talouden kestävyys ja 
älykäs kasvu ja 4) Eurooppa globaalina 
toimijana.

Or. en

Tarkistus 382
Klaus Buchner
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Ville Niinistö

Ehdotus päätökseksi
Liite I – 6 alakohta – 1 kohta – 7 alakohta – 2 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

Eurooppalaisten luovuuden ja kulttuurisen 
monimuotoisuuden edellytyksinä ovat 
sopeutumiskykyiset ja elinvoimaiset 
kulttuuri- ja luovat alat. Näillä aloilla, 
erityisesti audiovisuaalisella tai 
musiikkialalla, on kuitenkin edessään 
useita haasteita, jotka johtuvat 
digitalisoitumisesta sekä 
maailmanlaajuisten toimijoiden taholta 
tulevan kilpailun kiristymisestä.

Eurooppalaisten luovuuden ja kulttuurisen 
monimuotoisuuden edellytyksinä ovat 
sopeutumiskykyiset ja elinvoimaiset 
kulttuuri- ja luovat alat sekä etenkin 
luovan työn tekijät, jotka muodostavat 
näiden alojen selkärangan. Näillä aloilla, 
erityisesti audiovisuaalisella ja 
musiikkialalla, on kuitenkin edessään 
useita haasteita, jotka johtuvat 
digitalisoitumisesta sekä 
maailmanlaajuisten toimijoiden taholta 
tulevan kilpailun kiristymisestä.

Or. en

Tarkistus 383
Ivars Ijabs, Susana Solís Pérez, Izaskun Bilbao Barandica, Klemen Grošelj, Dragoș 
Pîslaru, Nils Torvalds

Ehdotus päätökseksi
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Liite I – 6 alakohta – 1 kohta – 7 alakohta – 2 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

Eurooppalaisten luovuuden ja kulttuurisen 
monimuotoisuuden edellytyksinä ovat 
sopeutumiskykyiset ja elinvoimaiset 
kulttuuri- ja luovat alat. Näillä aloilla, 
erityisesti audiovisuaalisella tai 
musiikkialalla, on kuitenkin edessään 
useita haasteita, jotka johtuvat 
digitalisoitumisesta sekä 
maailmanlaajuisten toimijoiden taholta 
tulevan kilpailun kiristymisestä.

Eurooppalaisten luovuuden ja kulttuurisen 
ja kielellisen monimuotoisuuden 
edellytyksinä ovat sopeutumiskykyiset ja 
elinvoimaiset kulttuuri- ja luovat alat. 
Näillä aloilla, erityisesti audiovisuaalisella 
tai musiikkialalla, on kuitenkin edessään 
useita haasteita, jotka johtuvat 
digitalisoitumisesta sekä 
maailmanlaajuisten toimijoiden taholta 
tulevan kilpailun kiristymisestä.

Or. en

Tarkistus 384
Elena Lizzi

Ehdotus päätökseksi
Liite I – 6 alakohta – 1 kohta – 7 alakohta – 2 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

Eurooppalaisten luovuuden ja kulttuurisen 
monimuotoisuuden edellytyksinä ovat 
sopeutumiskykyiset ja elinvoimaiset 
kulttuuri- ja luovat alat. Näillä aloilla, 
erityisesti audiovisuaalisella tai 
musiikkialalla, on kuitenkin edessään 
useita haasteita, jotka johtuvat 
digitalisoitumisesta sekä 
maailmanlaajuisten toimijoiden taholta 
tulevan kilpailun kiristymisestä.

Eurooppalaisten luovuuden edellytyksinä 
ovat sopeutumiskykyiset ja elinvoimaiset 
kulttuuri- ja luovat alat. Näillä aloilla, 
erityisesti audiovisuaalisella tai 
musiikkialalla, on kuitenkin edessään 
useita haasteita, jotka johtuvat 
digitalisoitumisesta sekä 
maailmanlaajuisten toimijoiden taholta 
tulevan kilpailun kiristymisestä.

Or. en

Tarkistus 385
Klaus Buchner
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Ville Niinistö

Ehdotus päätökseksi
Liite I – 6 alakohta – 1 kohta – 7 alakohta – 2 kohta – 1 luetelmakohta
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Komission teksti Tarkistus

– Tuottajien, jakelijoiden, 
yleisradiolaitosten ja televisio-
ohjelmayritysten, elokuvateatterien ja 
kaikenlaisten kulttuuriorganisaatioiden on 
innovoitava pystyäkseen houkuttelemaan 
uusia yleisösukupolvia.

– Tuottajien, luovan työn tekijöiden, 
jakelijoiden, yleisradiolaitosten ja 
televisio-ohjelmayritysten, 
elokuvateatterien ja kaikenlaisten 
kulttuuriorganisaatioiden ja -yritysten on 
innovoitava pystyäkseen houkuttelemaan 
ja laajentamaan uusia yleisöjä sekä 
kehittämään uusia prosesseja, palveluita, 
kulttuurisisältöä ja uudenlaisia luovia 
käytäntöjä, jotka luovat yhteiskunnallista 
arvoa.

Or. en

Tarkistus 386
Lina Gálvez Muñoz
S&D-ryhmän puolesta
Carlos Zorrinho

Ehdotus päätökseksi
Liite I – 6 alakohta – 1 kohta – 7 alakohta – 2 kohta –2 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– Yrittäjyyden ja monialaisten 
taitojen puute kulttuurialalla ja luovilla 
aloilla28 koskettaa sekä kehittymässä olevia 
alasektoreita että kypsyysasteen 
saavuttaneita sektoreita, jotka läpikäyvät 
syvällistä digitaalista muutosta. Nämä 
taidot ovat tarpeellisia innovoinnin 
kannalta, ja niillä on ratkaiseva merkitys 
alalla tapahtuvien työmarkkinamuutosten 
kannalta.

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.)

_________________ _________________
28 Kulttuurialan ja luovien alojen opinnot 
eurooppalaisissa yliopistoissa keskittyvät 
lähinnä ”luovaan puoleen”, eivätkä alalta 
valmistuneet ole aina valmiita astumaan 
nykyaikaisille työmarkkinoille, koska 
monialaiset (yrittäjyyteen liittyvät, 
digitaaliset tai taloushallinnolliset) taidot 
puuttuvat. EU:n korkeakoulujen viestintä- 
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ja mediaopinnot ovat jäljessä 
Yhdysvaltojen tarjoamista, mutta EU:n 
yliopistot suoriutuvat toisaalta paremmin 
perinteisemmillä aloilla, kuten taide- ja 
muotoilualalla tai esittävissä taiteissa.

Or. en

Tarkistus 387
Elena Lizzi

Ehdotus päätökseksi
Liite I – 6 alakohta – 1 kohta – 7 alakohta – 3 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

Eurooppalaiseen identiteettiin ja 
yhteenkuuluvuuteen liittyvät 
yhteiskunnalliset haasteet voidaan 
yleisluonteisesti kuvata siten, että niiden 
ratkaisemiseksi puuttuu ”siltoja”, jotka 
yhdistäisivät yhteiskunnan eri osia tai eri 
alueita toisiinsa. Tähän sisältyvät 
sosiaaliseen syrjäytymiseen liittyvät 
kysymykset sekä tarve rakentaa 
läheisempiä kulttuurienvälisiä yhteyksiä 
ja kehittää yhteenkuuluvuuden tunnetta 
kulttuurisen moninaisuuden ja yhteisen 
perinnön pohjalta. Haasteisiin voitaisiin 
vastata lisäämällä yhteisöosallistumista, 
suunnitteluun, arkkitehtuuriin ja julkisten 
tilojen käyttöön kohdistuvilla 
innovaatioilla sekä kulttuurivetoisen 
sosiaalisen innovoinnin avulla. Erityisesti:

Eurooppalaiseen yhteenkuuluvuuteen 
liittyvät yhteiskunnalliset haasteet voidaan 
yleisluonteisesti kuvata siten, että niiden 
ratkaisemiseksi puuttuu ”siltoja”, jotka 
yhdistäisivät toisiinsa yhteiskunnan eri 
osia, kuten eri vähemmistökieliä ja alueita. 
Kulttuurisen moninaisuuden ja yhteisen 
perinnön haasteisiin on vastattava 
lisäämällä yhteisöosallistumista, 
suunnitteluun, arkkitehtuuriin ja julkisten 
tilojen käyttöön kohdistuvilla 
innovaatioilla sekä kulttuurivetoisen 
yhteiskunnallisen innovoinnin avulla. 
Erityisesti:

Or. en

Tarkistus 388
Klaus Buchner
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Ville Niinistö

Ehdotus päätökseksi
Liite I – 6 alakohta – 1 kohta – 7 alakohta – 3 kohta – 1 luetelmakohta
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Komission teksti Tarkistus

– Tutkijoiden välinen ja 
tutkimusyhteisön ja teollisuuden välinen 
yhteistyö on vähäistä, eikä t&k-toimien 
koordinoinnista tai menetelmien, tulosten 
ja parhaiden käytäntöjen jakamisesta 
huolehdita riittävästi. Suurinta osaa 
kulttuurialan ja luovien alojen 
tutkimuksesta ei ole käännetty muille 
kielille, mikä johtaa päällekkäisyyteen, 
koska tutkijat eivät useinkaan ole tietoisia 
vastaavista projekteista.

– Tutkijoiden välinen, 
tutkimusyhteisön ja teollisuuden välinen ja 
julkisten ja kolmannen sektorin 
organisaatioiden välinen yhteistyö on 
vähäistä, eikä t&k-toimien koordinoinnista 
tai menetelmien, tulosten ja parhaiden 
käytäntöjen jakamisesta huolehdita 
riittävästi. Suurinta osaa kulttuurialan ja 
luovien alojen tutkimuksesta ei ole 
käännetty muille kielille, mikä johtaa 
päällekkäisyyteen, koska tutkijat eivät 
useinkaan ole tietoisia vastaavista 
projekteista.

Or. en

Tarkistus 389
Lina Gálvez Muñoz
S&D-ryhmän puolesta
Carlos Zorrinho

Ehdotus päätökseksi
Liite I – 6 alakohta – 1 kohta – 7 alakohta – 3 kohta – 1 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– Tutkijoiden välinen ja 
tutkimusyhteisön ja teollisuuden välinen 
yhteistyö on vähäistä, eikä t&k-toimien 
koordinoinnista tai menetelmien, tulosten 
ja parhaiden käytäntöjen jakamisesta 
huolehdita riittävästi. Suurinta osaa 
kulttuurialan ja luovien alojen 
tutkimuksesta ei ole käännetty muille 
kielille, mikä johtaa päällekkäisyyteen, 
koska tutkijat eivät useinkaan ole tietoisia 
vastaavista projekteista.

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.)

Or. en

Tarkistus 390
Lina Gálvez Muñoz
S&D-ryhmän puolesta
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Carlos Zorrinho

Ehdotus päätökseksi
Liite I – 6 alakohta – 1 kohta – 7 alakohta – 3 kohta – 3 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– Merkittävä osa Euroopan 
alueellisista älykkään erikoistumisen 
prioriteeteista viittaa eri näkökulmista 
kulttuuriin (esim. kulttuuriperintöön, 
luoviin toimialoihin jne.). Kulttuurialan ja 
luovien alojen osaamis- ja 
innovaatioyhteisöön liittyy suuri 
potentiaali, kun otetaan huomioon 
kulttuurin ja luovuuden tärkeä rooli 
kaupunkien ja alueiden taloudellisessa ja 
sosiaalisessa kehityksessä sekä kyseisten 
alojen mahdollisuudet auttaa ratkaisemaan 
ongelmia, joita kehitystason eroihin liittyy 
eri puolilla Eurooppaa.

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.)

Or. en

Tarkistus 391
Klaus Buchner
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Ville Niinistö

Ehdotus päätökseksi
Liite I – 6 alakohta – 1 kohta – 7 alakohta – 4 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

Euroopan työllisyyteen, talouden 
kestävyyteen ja älykkääseen kasvuun 
liittyviin haasteisiin sisältyy taloudellisia 
näkökohtia, kuten työttömyys (erityisesti 
nuorisotyöttömyys) ja globaali kilpailu.

Nykyisiin Euroopan työllisyyteen, talouden 
kestävyyteen ja älykkääseen kasvuun 
liittyviin haasteisiin sisältyy sosiaalisia ja 
taloudellisia näkökohtia, kuten työttömyys 
(erityisesti nuorisotyöttömyys), 
riittämättömät työolot, puutteellinen 
osaaminen (erityisesti digitaaliosaaminen) 
ja kasvava globaali kilpailu.

Or. en
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Tarkistus 392
Klaus Buchner
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Ville Niinistö

Ehdotus päätökseksi
Liite I – 6 alakohta – 1 kohta – 7 alakohta – 4 kohta – 2 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– Euroopan luovien alojen haasteena 
ovat digitalisoituminen ja globalisaatio ja 
niiden voimakas vaikutus siihen, miten 
taiteilijat tuottavat ja jakavat teoksiaan ja 
muodostavat suhteita kohdeyleisöönsä. 
DVD-markkinoiden romahtaminen, uudet 
kuluttajaodotukset ja amerikkalaisten 
studioiden jatkuva valta-asema yhdessä 
Amazonin, iTunesin, Googlen ja Netflixin 
kaltaisten globaalien digijättiläisten 
nousun kanssa ovat vaikuttaneet 
perinteiseen arvoketjuun.

– Globalisoituneen maailman 
digitalisoituminen ja teknologinen 
innovointi vaikuttavat merkittävästi 
Euroopan kulttuurialaan ja luoviin 
aloihin. Tämä kehitys on vaikuttanut 
siihen, miten taiteilijat tuottavat ja jakavat 
teoksiaan ja muodostavat suhteita 
kohdeyleisöönsä, ja se haastaa 
kulttuurialan ja luovien alojen perinteiset 
liiketoimintamallit. Kehitys on 
perustavanlaatuisesti muovannut 
kuluttajien odotuksia ja käyttäytymistä. 
CD- ja DVD-julkaisujen kaltaisia fyysisiä 
tuotteita myyvien markkinoiden 
romahtaminen, Alibaban, Amazonin, 
Applen, Facebookin ja Googlen kaltaisten 
globaalien digisisällön tuottajien nousu 
sekä Euroopan ulkopuolisten 
tuotantoyhtiöiden kasvava valta-asema 
ovat vaikuttaneet merkittävästi 
perinteiseen arvoketjuun.

Or. en

Tarkistus 393
Klaus Buchner
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Ville Niinistö

Ehdotus päätökseksi
Liite I – 6 alakohta – 1 kohta – 7 alakohta – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

Euroopan rooliin globaalina toimijana 
sisältyy myös tarve tehostaa Euroopassa 
luodun kulttuurisisällön levittämistä. 

Euroopan unionin rooliin globaalina 
toimijana sisältyy myös tarve tehostaa 
eurooppalaisen kulttuurisisällön 
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Euroopan täytyy säilyttää kilpailukykynsä 
uusien teknologioiden luomiseen 
tähtäävässä globaalissa digitaalisessa 
kilpajuoksussa. Esimerkkejä ovat tekoäly, 
esineiden internet ja lohkoketju, joiden 
osalta kulttuuriala ja luovat alat ovat 
maailmanlaajuisesti tärkeitä sisällön, 
tuotteiden ja palvelujen tuottajia. Lisäksi 
globaalilla tasolla kulttuuriteollisuus ja 
luova teollisuus (design, arkkitehtuuri 
jne.) edistävät aktiivisesti kestävää 
kehitystä ja ajavat vihreää innovointia, ja 
kulttuurisisällöillä (kirjallisuus, elokuva ja 
taiteet) voidaan puolestaan lisätä 
tietoisuutta ekologisista ongelmista ja 
käydä näistä kysymyksistä julkista 
keskustelua.

levittämistä. Euroopan täytyy säilyttää 
kilpailukykynsä uusien teknologioiden 
luomiseen tähtäävässä globaalissa 
digitaalisessa kilpajuoksussa. Näiden 
teknologioiden osalta kulttuuriala ja luovat 
alat ovat tärkeitä sisällön, tuotteiden ja 
palvelujen tuottajia. Lisäksi globaalilla 
tasolla kulttuuriteollisuus ja luova 
teollisuus edistävät aktiivisesti kestävää 
kehitystä ja ajavat vihreää innovointia, ja 
kulttuurisisällöillä voidaan puolestaan 
lisätä tietoisuutta ekologisista ongelmista 
sekä vaikuttaa yleiseen mielipiteeseen.

Or. en

Tarkistus 394
Lina Gálvez Muñoz
S&D-ryhmän puolesta
Carlos Zorrinho

Ehdotus päätökseksi
Liite I – 6 alakohta – 1 kohta – 7 alakohta – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

Euroopan rooliin globaalina toimijana 
sisältyy myös tarve tehostaa Euroopassa 
luodun kulttuurisisällön levittämistä. 
Euroopan täytyy säilyttää kilpailukykynsä 
uusien teknologioiden luomiseen 
tähtäävässä globaalissa digitaalisessa 
kilpajuoksussa. Esimerkkejä ovat tekoäly, 
esineiden internet ja lohkoketju, joiden 
osalta kulttuuriala ja luovat alat ovat 
maailmanlaajuisesti tärkeitä sisällön, 
tuotteiden ja palvelujen tuottajia. Lisäksi 
globaalilla tasolla kulttuuriteollisuus ja 
luova teollisuus (design, arkkitehtuuri jne.) 
edistävät aktiivisesti kestävää kehitystä ja 
ajavat vihreää innovointia, ja 
kulttuurisisällöillä (kirjallisuus, elokuva ja 
taiteet) voidaan puolestaan lisätä 

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.) 
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tietoisuutta ekologisista ongelmista ja 
käydä näistä kysymyksistä julkista 
keskustelua.

Or. en

Tarkistus 395
Lina Gálvez Muñoz
S&D-ryhmän puolesta
Carlos Zorrinho

Ehdotus päätökseksi
Liite I – 6 alakohta – 1 kohta – 8 alakohta – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Kokonaisvaltaisella ja yhdennetyllä 
lähestymistavallaan kulttuurialan ja luovien 
alojen osaamis- ja innovaatioyhteisö auttaa 
vastaamaan kaikkiin edellä määriteltyihin 
haasteisiin. Kattaessaan lähes kaikki 
elämän, yhteiskunnan ja talouden osa-
alueet tällaisella osaamis- ja 
innovaatioyhteisöllä tulee olemaan hyvin 
tärkeä merkitys taloudellisia ja 
yhteiskunnallisia vaikutuksia ajatellen, sillä 
se vapauttaa strategisia mahdollisuuksia 
yhtä hyvin taloudelliseen, teknologiseen 
kuin sosiaaliseenkin innovointiin.

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.)

Or. en

Tarkistus 396
Klaus Buchner
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Ville Niinistö

Ehdotus päätökseksi
Liite I – 6 alakohta – 1 kohta – 8 alakohta – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

Kulttuuriin ja luovuuteen pohjautuvat 
innovaatiot parantavat Euroopan 
kilpailukykyä joko suoraan luomalla uusia 

Kulttuuriin ja luovuuteen pohjautuvat 
innovaatiot puuttuvat yhteiskunnallisiin 
haasteisiin ja parantavat Euroopan 
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yrityksiä ja työpaikkoja tai välillisesti 
tuomalla monialaisia hyötyjä taloudelle 
yleisesti, parantamalla elämänlaatua ja 
lisäämällä Euroopan houkuttelevuutta. 
Kulttuuriala ja luovat alat nähdään yhä 
useammin uusina älykkään, kestävän ja 
osallistavan kasvun lähteinä ja 
työpaikkojen luojina. Ne työllistävät jo yli 
12 miljoonaa ihmistä EU:ssa, mikä on 7,5 
prosenttia kaikista EU:n työllisistä.

kestävyyttä ja kilpailukykyä joko suoraan 
luomalla uusia yrityksiä ja työpaikkoja tai 
välillisesti tuomalla monialaisia hyötyjä 
taloudelle yleisesti, parantamalla 
elämänlaatua ja lisäämällä Euroopan 
houkuttelevuutta. Kulttuuriala ja luovat alat 
nähdään yhä useammin uusina älykkään, 
kestävän ja osallistavan kasvun lähteinä ja 
työpaikkojen luojina. Ne työllistävät jo yli 
12 miljoonaa ihmistä EU:ssa, mikä on 7,5 
prosenttia kaikista EU:n työllisistä.

Or. en

Tarkistus 397
Lina Gálvez Muñoz
S&D-ryhmän puolesta
Carlos Zorrinho

Ehdotus päätökseksi
Liite I – 6 alakohta – 1 kohta – 8 alakohta – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

Kulttuuriin ja luovuuteen pohjautuvat 
innovaatiot parantavat Euroopan 
kilpailukykyä joko suoraan luomalla uusia 
yrityksiä ja työpaikkoja tai välillisesti 
tuomalla monialaisia hyötyjä taloudelle 
yleisesti, parantamalla elämänlaatua ja 
lisäämällä Euroopan houkuttelevuutta. 
Kulttuuriala ja luovat alat nähdään yhä 
useammin uusina älykkään, kestävän ja 
osallistavan kasvun lähteinä ja 
työpaikkojen luojina. Ne työllistävät jo yli 
12 miljoonaa ihmistä EU:ssa, mikä on 7,5 
prosenttia kaikista EU:n työllisistä.

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.)

Or. en

Tarkistus 398
Lina Gálvez Muñoz
S&D-ryhmän puolesta
Carlos Zorrinho
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Ehdotus päätökseksi
Liite I – 6 alakohta – 1 kohta – 8 alakohta – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

Kulttuurin ja luovuuden vaikutus 
innovointiin ei rajoitu kulttuurialan ja 
luovien alojen suoraan vaikutukseen, sillä 
innovointiin vaikuttavat muillakin aloilla 
yhä useammin muut kuin teknologiset 
tekijät, kuten luovuus, design ja uudet 
organisatoriset prosessit tai 
liiketoimintamallit. Erityisesti 
kulttuuriteollisuudella ja sen yksittäisillä 
arvoketjuilla (esim. musiikki, muotoilu, 
muoti, audiovisuaalisen ala, videopelit ja 
arkkitehtuuri) on taloudellisesti vahvat 
innovointivalmiudet, joiden ansiosta se 
kykenee edistämään innovointia myös 
muilla talouden sektoreilla.

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.)

Or. en

Tarkistus 399
Elena Lizzi

Ehdotus päätökseksi
Liite I – 6 alakohta – 1 kohta – 8 alakohta – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

Kulttuuri ja kulttuuritoimintaan 
osallistuminen vaikuttaa suoraan 
kansalaisten hyvinvointiin. Kulttuuriala ja 
luovat alat vahvistavat identiteetin, 
demokratian ja yhteisöosallistumisen 
yhteiskunnallisia arvoja. Kulttuurilla on 
suuret mahdollisuudet vahvistaa 
eurooppalaisen yhteenkuuluvuuden 
tunnetta, jossa monimuotoisuus on 
voimavara. Tämä on olennaisen tärkeää, 
jotta yhteiskunnallinen resilienssi ja 
saavutettavuus, sosiaalinen 
yhteenkuuluvuus, radikalisoitumisen 
ennaltaehkäisy ja sukupuolten tasa-arvo 
voisivat toteutua ja toisaalta voitaisiin 
puuttua Euroopan poliittisiin 

Kulttuuri ja kulttuuritoimintaan 
osallistuminen vaikuttaa suoraan 
kansalaisten hyvinvointiin. Kulttuuriala ja 
luovat alat vahvistavat identiteetin, 
demokratian ja yhteisöosallistumisen 
yhteiskunnallisia arvoja.
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epävarmuustekijöihin ja yhtenäisyyden 
tarpeeseen.

Or. en

Tarkistus 400
Lina Gálvez Muñoz
S&D-ryhmän puolesta
Carlos Zorrinho

Ehdotus päätökseksi
Liite I – 6 alakohta – 1 kohta – 8 alakohta – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

Kulttuuri ja kulttuuritoimintaan 
osallistuminen vaikuttaa suoraan 
kansalaisten hyvinvointiin. Kulttuuriala ja 
luovat alat vahvistavat identiteetin, 
demokratian ja yhteisöosallistumisen 
yhteiskunnallisia arvoja. Kulttuurilla on 
suuret mahdollisuudet vahvistaa 
eurooppalaisen yhteenkuuluvuuden 
tunnetta, jossa monimuotoisuus on 
voimavara. Tämä on olennaisen tärkeää, 
jotta yhteiskunnallinen resilienssi ja 
saavutettavuus, sosiaalinen 
yhteenkuuluvuus, radikalisoitumisen 
ennaltaehkäisy ja sukupuolten tasa-arvo 
voisivat toteutua ja toisaalta voitaisiin 
puuttua Euroopan poliittisiin 
epävarmuustekijöihin ja yhtenäisyyden 
tarpeeseen.

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.) 

Or. en

Tarkistus 401
Klaus Buchner
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Ville Niinistö

Ehdotus päätökseksi
Liite I – 6 alakohta – 1 kohta – 8 alakohta – 5 kohta
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Komission teksti Tarkistus

Kulttuurialan ja luovien alojen osaamis- ja 
innovaatioyhteisö lisää 
verkostoitumismahdollisuuksia, 
yhteistyötä, yhteiskehittämistä ja 
tietotaidon siirtämistä koulutuksen, 
tutkimuksen ja liiketoiminnan välillä 
kulttuurialalla ja luovilla toimialoilla sekä 
yhteiskunnan ja talouden muiden 
sektoreiden kanssa. Se vauhdittaa sekä 
alhaalta ylöspäin eteneviä että ylhäältä 
alaspäin suuntautuvia aloitteita 
alueellisella, kansallisella ja EU:n tasolla. 
Se luo tarvittavia perusedellytyksiä uusien 
yritysten luomiselle ja laajentamiselle 
innovatiivisissa ekosysteemeissä. Se 
tarjoaa monien eri alojen (ml. taiteet, 
humanistiset tieteet, taloustiede, 
yhteiskuntatieteet ja kovat soveltavat 
tieteet) tutkijoille ja opiskelijoille samoin 
kuin kulttuurialan ja luovien alojen sekä 
muiden sektoreiden yrittäjille tiedot ja 
taidot, joita tarvitaan innovatiivisten 
ratkaisujen löytämiseksi ja muuntamiseksi 
uusiksi liiketoimintamahdollisuuksiksi. 
Toimimalla innovoinnin vauhdittajana se 
mahdollistaa tiiviimmän vuorovaikutuksen 
muiden talouden ja teollisuuden 
toimialojen kanssa.

Kulttuurialan ja luovien alojen osaamis- ja 
innovaatioyhteisö lisää 
verkostoitumismahdollisuuksia, 
yhteistyötä, yhteiskehittämistä ja 
tietotaidon siirtämistä koulutuksen, 
tutkimuksen, liiketoiminnan ja julkisten ja 
kolmannen sektorin organisaatioiden 
välillä kulttuurialalla ja luovilla 
toimialoilla sekä yhteiskunnan ja talouden 
muiden sektoreiden kanssa. Se vauhdittaa 
sekä alhaalta ylöspäin eteneviä että ylhäältä 
alaspäin suuntautuvia aloitteita 
alueellisella, kansallisella ja EU:n tasolla. 
Se luo tarvittavia perusedellytyksiä uusien 
yritysten luomiselle ja laajentamiselle 
innovatiivisissa ekosysteemeissä. Se 
tarjoaa monien eri alojen (ml. taiteet, 
humanistiset tieteet, taloustiede, 
yhteiskuntatieteet ja kovat soveltavat 
tieteet) tutkijoille ja opiskelijoille samoin 
kuin kulttuurialan ja luovien alojen sekä 
muiden sektoreiden yrittäjille tiedot ja 
taidot, joita tarvitaan innovatiivisten 
ratkaisujen löytämiseksi ja muuntamiseksi 
uusiksi kulttuurisiksi, yhteiskunnallisiksi 
ja liiketoimintamahdollisuuksiksi. 
Toimimalla innovoinnin vauhdittajana se 
mahdollistaa tiiviimmän vuorovaikutuksen 
muiden sosiaalisten, talouden ja 
teollisuuden toimialojen kanssa.

Or. en

Tarkistus 402
Lina Gálvez Muñoz
S&D-ryhmän puolesta
Carlos Zorrinho

Ehdotus päätökseksi
Liite I – 6 alakohta – 1 kohta – 8 alakohta – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

Kulttuurialan ja luovien alojen osaamis- ja 
innovaatioyhteisö lisää 

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.) 
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verkostoitumismahdollisuuksia, 
yhteistyötä, yhteiskehittämistä ja 
tietotaidon siirtämistä koulutuksen, 
tutkimuksen ja liiketoiminnan välillä 
kulttuurialalla ja luovilla toimialoilla sekä 
yhteiskunnan ja talouden muiden 
sektoreiden kanssa. Se vauhdittaa sekä 
alhaalta ylöspäin eteneviä että ylhäältä 
alaspäin suuntautuvia aloitteita 
alueellisella, kansallisella ja EU:n tasolla. 
Se luo tarvittavia perusedellytyksiä uusien 
yritysten luomiselle ja laajentamiselle 
innovatiivisissa ekosysteemeissä. Se 
tarjoaa monien eri alojen (ml. taiteet, 
humanistiset tieteet, taloustiede, 
yhteiskuntatieteet ja kovat soveltavat 
tieteet) tutkijoille ja opiskelijoille samoin 
kuin kulttuurialan ja luovien alojen sekä 
muiden sektoreiden yrittäjille tiedot ja 
taidot, joita tarvitaan innovatiivisten 
ratkaisujen löytämiseksi ja muuntamiseksi 
uusiksi liiketoimintamahdollisuuksiksi. 
Toimimalla innovoinnin vauhdittajana se 
mahdollistaa tiiviimmän vuorovaikutuksen 
muiden talouden ja teollisuuden 
toimialojen kanssa.

Or. en

Tarkistus 403
Lina Gálvez Muñoz
S&D-ryhmän puolesta
Carlos Zorrinho

Ehdotus päätökseksi
Liite I – 6 alakohta – 1 kohta – 9 alakohta – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Kulttuurialan ja luovien alojen osaamis- ja 
innovaatioyhteisö täydentäisi useita muita 
unionin aloitteita sekä vastaavia aloitteita 
jäsenvaltioiden tasolla. Tärkeimmät EU:n 
tasolla odotettavissa olevat synergiaedut 
esitetään seuraavassa.

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.)

Or. en
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Tarkistus 404
Klaus Buchner
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Ville Niinistö

Ehdotus päätökseksi
Liite I – 6 alakohta – 1 kohta – 9 alakohta – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

Kulttuurialan ja luovien alojen osaamis- ja 
innovaatioyhteisön ennakoidaan luovan 
vahvaa synergiaa Horisontti Eurooppa 
-ohjelman strategisten aloitteiden kanssa. 
Kyseeseen tulevat erityisesti pilariin II 
kuuluva klusteri [Osallisuutta edistävä ja 
turvallinen yhteiskunta] ja sen toiminta-alat 
”Kulttuuriperintö” ja ”Demokratia”. 
Tuleva osaamis- ja innovaatioyhteisö voisi 
myös antaa arvokkaan monialaisen 
panoksen useissa klusteriin [Digitaalitalous 
ja -teknologia ja teollisuus] kuuluvissa 
toiminnoissa, erityisesti liittyen 
valmistusteknologioihin, joissa tarve 
kehittää uusia tuotteita riippuu pitkälti 
kulttuurialan ja luovien alojen kehityksestä. 
Lisäksi se voisi tehokkaasti täydentää 
Euroopan horisontti -ohjelman muita osia 
ja nykyisen osaamis- ja innovaatioyhteisön 
EIT Digitalin toimintaa samoin kuin 
toimia, joita kaavaillaan muissa EU:n 
ohjelmissa, kuten InvestEU-ohjelmassa, 
Digitaalinen Eurooppa -ohjelmassa tai 
koheesiopolitiikan rahastojen puitteissa.

Kulttuurialan ja luovien alojen osaamis- ja 
innovaatioyhteisön ennakoidaan luovan 
vahvaa synergiaa Horisontti Eurooppa 
-ohjelman strategisten aloitteiden kanssa. 
Kyseeseen tulevat erityisesti pilariin II 
kuuluva klusteri [Osallisuutta edistävä ja 
turvallinen yhteiskunta] ja sen toiminta-alat 
”Kulttuuriperintö” ja ”Demokratia”. 
Tuleva osaamis- ja innovaatioyhteisö voisi 
myös antaa arvokkaan monialaisen 
panoksen useissa klusteriin [Digitaalitalous 
ja -teknologia ja teollisuus] kuuluvissa 
toiminnoissa, erityisesti liittyen 
valmistusteknologioihin, joissa tarve 
kehittää uusia tuotteita riippuu pitkälti 
kulttuurialan ja luovien alojen kehityksestä. 
Lisäksi se voisi tehokkaasti täydentää 
Euroopan horisontti -ohjelman muita osia 
ja nykyisen osaamis- ja innovaatioyhteisön 
EIT Digitalin toimintaa samoin kuin 
toimia, joita kaavaillaan muissa EU:n 
ohjelmissa, kuten InvestEU-, Erasmus-, 
Luova Eurooppa- ja Digitaalinen 
Eurooppa -ohjelmissa tai 
koheesiopolitiikan rahastojen puitteissa.

Or. en

Tarkistus 405
Lina Gálvez Muñoz
S&D-ryhmän puolesta
Carlos Zorrinho

Ehdotus päätökseksi
Liite I – 6 alakohta – 1 kohta – 9 alakohta – 2 kohta
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Komission teksti Tarkistus

Kulttuurialan ja luovien alojen osaamis- ja 
innovaatioyhteisön ennakoidaan luovan 
vahvaa synergiaa Horisontti Eurooppa -
ohjelman strategisten aloitteiden kanssa. 
Kyseeseen tulevat erityisesti pilariin II 
kuuluva klusteri [Osallisuutta edistävä ja 
turvallinen yhteiskunta] ja sen toiminta-alat 
”Kulttuuriperintö” ja ”Demokratia”. 
Tuleva osaamis- ja innovaatioyhteisö voisi 
myös antaa arvokkaan monialaisen 
panoksen useissa klusteriin [Digitaalitalous 
ja -teknologia ja teollisuus] kuuluvissa 
toiminnoissa, erityisesti liittyen 
valmistusteknologioihin, joissa tarve 
kehittää uusia tuotteita riippuu pitkälti 
kulttuurialan ja luovien alojen kehityksestä. 
Lisäksi se voisi tehokkaasti täydentää 
Euroopan horisontti -ohjelman muita osia 
ja nykyisen osaamis- ja innovaatioyhteisön 
EIT Digitalin toimintaa samoin kuin 
toimia, joita kaavaillaan muissa EU:n 
ohjelmissa, kuten InvestEU-ohjelmassa, 
Digitaalinen Eurooppa -ohjelmassa tai 
koheesiopolitiikan rahastojen puitteissa.

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.)

Or. en

Tarkistus 406
Lina Gálvez Muñoz
S&D-ryhmän puolesta
Carlos Zorrinho

Ehdotus päätökseksi
Liite I – 6 alakohta – 1 kohta – 9 alakohta – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

Uudella Luova Eurooppa -ohjelmalla tulee 
olemaan suuri merkitys kulttuuri- ja 
luovien alojen osaamis- ja 
innovaatioyhteisön toiminnalle. 
Ohjelmassa valikoidaan toimintalohkoja ja 
julkaistaan erityisiä ehdotuspyyntöjä, jotka 
liittyvät joihinkin edellä mainittuihin 

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.)
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luovien alojen haasteisiin (esim. luovan 
työn tekijöiden taidot ja työllisyys, 
liiketoimintamallit jne.). Tavoitteena on 
vahva synergia ja täydentävyys. Niin ikään 
Luova Eurooppa -ohjelmassa ja 
olosuhteissa, joissa kulttuurialan ja luovien 
toimialojen 
rahoituksensaantimahdollisuudet ovat 
rajalliset, synergiaetuja syntyy 
todennäköisesti kulttuurialan ja luovien 
alojen lainantakausvälineen kanssa. 
Kyseessä on rahoitusmekanismi, joka 
rahoitusvälittäjien takaajana toimimalla 
auttaa laajentamaan kulttuurihankkeita ja 
luovia hankkeita.

Or. en

Tarkistus 407
Lina Gálvez Muñoz
S&D-ryhmän puolesta
Carlos Zorrinho

Ehdotus päätökseksi
Liite I – 6 alakohta – 1 kohta – 9 alakohta – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

Älykkään erikoistumisen strategiaan (S3) 
kuuluva teollisuuden modernisointiin 
tähtäävä foorumi on määritellyt 
kulttuurialaan ja luoviin aloihin keskittyviä 
t&i-strategioita, joissa tarkastellaan 
mahdollisuutta synnyttää uusia kytköksiä 
paikallisten voimavarojen, potentiaalisten 
markkinoiden ja yhteiskunnallisten 
haasteiden välillä, kun mukaan otetaan 
runsaasti yritysmaailman toimijoita. 
Uusien kumppanuuksien edistäminen 
tutkimusorganisaatioiden, yritysten ja 
viranomaisten välillä on S3-strategioiden 
keskeisiä työtavoitteita, joka edellyttää 
uusia yhteistyöalustoja.

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.)

Or. en
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Tarkistus 408
Klaus Buchner
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Ville Niinistö

Ehdotus päätökseksi
Liite I – 6 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Kulttuurialan ja luovien alojen osaamis- ja 
innovaatioyhteisöllä on parhaat 
edellytykset vastata edellä kuvattuihin 
suuriin taloudellisiin ja yhteiskunnallisiin 
haasteisiin. Luovuus on keskeinen 
innovoinnin moottori. Kulttuurialan ja 
luovien alojen osaamis- ja 
innovaatioyhteisöllä on valmiudet 
vapauttaa kulttuuripohjaisen luovuuden 
potentiaali ja osaltaan vahvistaa Euroopan 
kilpailukykyä ja älykästä kasvua.

Kulttuurialan ja luovien alojen osaamis- ja 
innovaatioyhteisöllä on parhaat 
edellytykset vastata edellä kuvattuihin 
suuriin taloudellisiin, sosiaalisiin ja 
yhteiskunnallisiin haasteisiin. Luovuus on 
keskeinen innovoinnin moottori. 
Kulttuurialan ja luovien alojen osaamis- ja 
innovaatioyhteisöllä on valmiudet 
vapauttaa kulttuuripohjaisen taiteellisen 
luovuuden potentiaali ja osaltaan vahvistaa 
Euroopan sosiaalista mallia ja kestävyyttä, 
globaalista kilpailukykyä ja vaurautta.

Or. en

Tarkistus 409
Lina Gálvez Muñoz
S&D-ryhmän puolesta
Carlos Zorrinho

Ehdotus päätökseksi
Liite I – 6 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Kulttuurialan ja luovien alojen osaamis- ja 
innovaatioyhteisöllä on parhaat 
edellytykset vastata edellä kuvattuihin 
suuriin taloudellisiin ja yhteiskunnallisiin 
haasteisiin. Luovuus on keskeinen 
innovoinnin moottori. Kulttuurialan ja 
luovien alojen osaamis- ja 
innovaatioyhteisöllä on valmiudet 
vapauttaa kulttuuripohjaisen luovuuden 
potentiaali ja osaltaan vahvistaa Euroopan 
kilpailukykyä ja älykästä kasvua.

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.)
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Or. en


