   \* MERGEFORMAT4

AUDIO TRANSCRIPTION COMPETITION TEXT

50th INTERSTENO Congress 2015
Budapest

– FINNISH –

10,576 characters – 3,750 syllables
705 characters /minute – 250 syllables/minute

Start of the competition text

Euroopan Unioni edistää monimuotoista kulttuuria ja luovuutta. Kulttuuri ja luovuus ovat Eurooppa-hankkeen ytimessä. Kulttuuri muokkaa identiteettiämme, tavoitteitamme ja tapaamme suhtautua muihin ihmisiin ja maailmaan. Se muokkaa myös asuinpaikkaamme, elinympäristöämme ja elintapojamme. Nopeasti muuttuva teknologia tuo mukanaan sekä mahdollisuuksia että haasteita Euroopan kulttuurisektorille ja luoville toimialoille. Luovilla aloilla on monenlaisia toimijoita omaa kulttuuriaan vaalivista paikallisyhteisöistä kansainvälisesti palkittuihin elokuvatuottajiin, ja Euroopan unioni on sitoutunut auttamaan kaikkia näillä sektoreilla toimivia, jotta nämä voisivat hyödyntää uusia mahdollisuuksia ja selvitä kohtaamistaan esteistä. Haasteet ovat merkittäviä. Kulttuurisesta monimuotoisuudesta on Euroopan Unionille hyötyä, mutta kielelliset ja kulttuuriset erot johtavat myös markkinoiden pirstaloitumiseen. Uusilla digitaalisilla teknologioilla on suuri vaikutus perinteisiin jakelumenetelmiin. Esimerkiksi kirjastojen aineistoa on siirtynyt hyllyiltä kiintolevyille, mutta kestävien liiketoimintamallien rakentaminen on vaikeaa. Kulttuurisektori ja luovat toimialat edistävät Euroopan Unionissa talouskasvua, työllisyyttä, innovointia ja sosiaalista yhteenkuuluvuutta. Euroopan Unionin kulttuurisektori ja luovat toimialat ovat lisäksi osoittautuneet talouslaman aikana muita aloja kestävämmiksi. Ne edistävät taitojen kehittämistä ja kaupunkien elvyttämistä, ja niillä on myönteinen vaikutus esimerkiksi matkailuun sekä tieto- ja viestintätekniikkaan. Tätä taustaa vasten kaikilla Euroopan Unionin mailla on omat kulttuurisektoria ja audiovisuaalista alaa koskevat toimintapolitiikkansa. Euroopan Unionin tekemä työ yhdistää nämä ja luo uusia ulottuvuuksia. Euroopan Unionin laajuisesti kerättyä tietoa voidaan käyttää tukena kansallisessa poliittisessa päätöksenteossa, tai se voi tarjota esimerkkejä hyvistä toimintatavoista, joita muutkin maat voivat hyödyntää. Tässä tarkoituksessa Euroopan Unionin jäsenmaissa on otettu käyttöön erityisiä yhteistyömekanismeja. Audiovisuaalisten mediapalvelujen sisämarkkinat ja Euroopan Unionin laajuinen Turvallisempi internet -ohjelma lasten suojelemiseksi verkossa ovat esimerkkejä siitä, miten Euroopan Unionin tason toimilla voidaan päästä pidemmälle kuin etsimällä vain kansallisen tason ratkaisuja. Monilla alueilla ja monissa kaupungeissa kulttuurisektori ja luovat toimialat edistävät taloudellista kilpailukykyä ja luovat uusia työpaikkoja. Tämän vuoksi Euroopan Unionin aluepolitiikan erityisrahastoista tuetaan strategisia investointeja kulttuuriin sekä kulttuurisektoriin ja luoviin toimialoihin. Toteuttaessaan kulttuuria koskevaa toimintasuunnitelmaansa Euroopan Unioni tukeutuu tiiviisiin kumppanuuksiin, joita se on luonut jäsenvaltioiden, eri alueiden, kulttuurijärjestöjen ja muiden kulttuurisektorin toimijoiden kanssa. Eräinä toimina ehdotetaan ruohonjuuritason hankkeita, joissa edistetään kulttuurimatkailua, elvytetään kulttuurisesti merkittäviä kaupunkialueita tai tuetaan riippumattomien elokuvien jakelua. Kaikissa näissä ja monissa muissa tavoitteissa onnistutaan parhaiten, kun eri tasojen organisaatiot yhdistävät voimavaransa. Kansalliset viranomaiset, Euroopan Unionin toimielimet ja kulttuurisektorin toimijat eri puolilla Eurooppaa ovat tehneet tiivistä yhteistyötä vuosien ajan kolmen päätavoitteen saavuttamiseksi. Näistä ensimmäinen koskee kulttuurista monimuotoisuutta ja kulttuurien välistä vuoropuhelua. Toinen koskee kulttuuria luovuuden ja innovoinnin katalysaattorina. Kolmas ja viimeinen koskee kulttuuria osana Euroopan Unionin kansainvälisiä suhteita. Yhteistyön puitteissa kansalliset viranomaiset voivat nimittää edustajia Euroopan Unionin laajuisiin asiantuntijaryhmiin, joissa käsitellään kansallisia ja alueellisia parhaita käytäntöjä sekä keskustellaan uusista tavoista tehdä yhdessä työtä painopistealueilla käyttämällä jäsenvaltioiden välistä vapaaehtoista yhteistyötä. Komissio käy säännöllistä mielipiteiden ja tietojen vaihtoa kulttuurisektorin toimijoiden kanssa ja hyödyntää siten mahdollisimman paljon olemassa olevaa asiantuntemusta suunniteltaessa toimintapoliitikkoja. Tätä rakenteellista vuoropuhelua käydään monista keskeisistä kysymyksistä, kuten kulttuurisektorista ja luovista toimialoista, kulttuurien välisestä vuoropuhelusta, kulttuuriperinnöstä ja kulttuuripalvelujen saatavuudesta. Eri puolilla Eurooppaa toimii myös riippumattomia ryhmiä, joiden tavoitteena on edistää kulttuuria. Euroopan komissio tarjoaa sidosryhmille ja päätöksentekijöille mahdollisuuden tavata ja keskustella alan polttavimmista kysymyksistä kahden vuoden välein järjestettävissä keskustelutilaisuuksissa. Euroopan Unioni edistää myös yksittäisten Euroopan Unionin ulkopuolisten maiden sekä alueellisten ja kansainvälisten organisaatioiden kanssa tehtävää kulttuuriyhteistyötä. Jo vuosia kulttuuri on nähty yhä enemmän poliittisesti, yhteiskunnallisesti ja taloudellisesti tärkeänä strategisena tekijänä, jolla edistetään ulkopoliittisia tavoitteita. Euroopan Unioni on lisäksi sitoutunut asettamaan kulttuurisen monimuotoisuuden keskeiseen asemaan ulkoisessa toiminnassaan ja kehittämään Euroopan Unionille uutta ja aktiivisempaa kulttuuriroolia kansainvälisissä suhteissa. Jäsenvaltioiden tasolla Euroopan Unionin maat tukevat omaa audiovisuaalista alaansa eri tavoin. Rahoitus perustuu kansallisiin verotuloihin, televisiolupamaksuihin ja joissakin tapauksissa arpajaistuloihin. Kaikilla mailla on kansallinen elokuvainstituutti tai vastaava laitos, joka tukee niiden elokuva-alaa. Elokuvatuotannon alalla Euroopan Unionin maiden on noudatettava sääntöjä, joilla varmistetaan tasapuoliset kilpailuedellytykset kaikille elokuville eri puolilla Euroopan Unionia. Esimerkiksi kansallisten tukien pitäisi periaatteessa olla enintään puolet tuotantokustannuksista. Riippumattomista ryhmistä voidaan todeta, että eri puolilla Euroopan Unionia on paljon kansalaisten perustamia organisaatioita, joilla pyritään edistämään audiovisuaalisen sektorin kilpailukykyä ja luovuutta. On hyvin tärkeää, että kansalaiset eri puolilla Euroopan Unionia osallistuvat enenevässä määrin kulttuuri- ja audiovisuaalisen sektorin toimintaan ja siten edistävät keskinäistä kunnioitusta ja luovien toimialojen tuottamaa talouskasvua. Tämän vuoksi on olemassa erilaisia kilpailuja ja tunnustuspalkintoja sekä myönnetään muita tunnustuksia. Television osalta taas on todettava, että jos jokaisessa Euroopan Unionin maassa noudatettaisiin omia televisiota koskevia sääntöjä, olisi vaikea katsoa muista Euroopan maista tulevia televisio-ohjelmia. Tämän vuoksi Euroopan Unioni antoi direktiivin, jossa säädetään koko Euroopan Unionia koskevista yhteisistä vähimmäistason säännöistä. Televisio-ohjelmat internetissä ja audiovisuaalisten ohjelmien uudet levitystavat tuovat sääntelyviranomaisille uusia haasteita, kuten nuorten suojelemisen haitalliselta sisällöltä ja sen, miten vihaan yllyttäminen voidaan estää sananvapautta rajoittamatta. Direktiivi kattaa kaikki audiovisuaaliset mediapalvelut, ja siinä vahvistetaan näitä palveluja koskevat yleiset vaatimukset. Vaatimukset liittyvät mediapalvelujen tarjoajien tunnistettavuuteen, kieltoon vihaan yllyttämisestä, palvelujen saatavuuteen vammaisille sekä eurooppalaisten teosten asemaa edistäviin toimenpiteisiin. Direktiivissä vahvistetaan kaupallista viestintää, sponsorointia ja tuotesijoittelua koskevat laatuvaatimukset. Audiovisuaalisia mediapalveluja koskevassa direktiivissä otetaan lisäksi kuitenkin huomioon se, missä määrin käyttäjä voi hallita palvelua, ja näin ollen lineaarisia palveluja ja tilauspalveluja kohdellaan direktiivissä eri tavalla. Tilauspalveluja säännellään siis hieman kevyemmin, mikä vastaa näiden palvelujen suhteellista vaikutusta koko yhteiskuntaan. Sen sijaan televisiolähetyksiä koskevat säännöt ovat tiukempia. Tämä koskee erityisesti mainontaa, alaikäisten suojelua sekä eurooppalaisten teosten aseman edistämistä ja suojelua. Säännöissä edellytetään, että televisiolähetyksissä suurin osa lähetysajasta on varattava erilaisille eurooppalaisille teoksille, jotta eurooppalaisten teosten asemaa voidaan edistää. Lähetystoiminnan harjoittajien on myös varattava vähintään osa lähetysajastaan tai ohjelmistobudjetistaan riippumattomien tuottajien valmistamille eurooppalaisille teoksille. Videoiden tilauspalvelujen osalta jäsenvaltiot voivat harkita vapaammin, miten ne edistävät eurooppalaisten teosten asemaa. Ne voivat esimerkiksi toteuttaa toimenpiteitä, joilla varmistetaan eurooppalaisille teoksille tietty osuus luetteloissa tai joilla varmistetaan näiden teosten näkyvyys tai joilla määrätään antamaan rahoitusta eurooppalaisten teosten tuotantoon tai niitä koskevien oikeuksien hankkimiseen. Audiovisuaalisia mediapalveluja koskevassa direktiivissä alkuperämaan periaate laajennetaan joka tapauksessa koskemaan kaikkia audiovisuaalisia mediapalveluja. Se tarkoittaa, että kaikki palvelut on tarjottava sen maan sääntöjen mukaisesti, johon palvelujen tarjoaja on sijoittautunut. Sääntöjen noudattamisen valvominen on kyseisen jäsenvaltion vastuulla. Viime aikoina, kun perinteinen lähetystoiminta ja verkkoympäristö ovat selvästi lähentyneet, komissio on aloittanut julkisen kuulemisen tutkiakseen, mikä merkitys tällä lähentymisellä voisi olla Euroopan Unionin talouskasvulle ja uudistumiselle, kuluttajille ja kulttuuriselle monimuotoisuudelle. Toinen tärkeä näkökulma on Euroopan kulttuuripääkaupungin asema. Euroopan kulttuuripääkaupunkina oleminen voi antaa kaupungeille uutta luovaa energiaa, luoda kulttuurille uutta paikallista yleisöpohjaa ja auttaa paikallisia kulttuurisektorin toimijoita verkottumaan sekä Euroopan Unionissa että kansainvälisesti. Se voi olla kaupungeille myös ainutkertainen mahdollisuus uudistua, muuttaa imagoaan tai lisätä kansainvälistä näkyvyyttään, mikä puolestaan voi edistää matkailua ja houkutella uusia investointeja. Euroopan kulttuuripääkaupungit voivat edistää merkittävästi sosiaalista kanssakäymistä ja myös kulttuurien välistä vuoropuhelua esimerkiksi luovien tiedotusohjelmien ja vapaaehtoisten tehokkaan käytön avulla. Kulttuuripääkaupungit kuitenkin ennen kaikkea tarjoavat niin unionin kuin sen ulkopuolistenkin maiden kansalaisille mahdollisuuden tutustua maanosamme suureen kulttuuriseen monimuotoisuuteen ja löytää uusia näkökulmia yhteisiin juuriimme, historiaamme ja arvoihimme kulttuuripääkaupungeissa järjestettävien monenlaisten kulttuuritapahtumien kautta. Euroopan kulttuuripääkaupungit ovat selkeä osoitus siitä, että Euroopan Unioni on sitoutunut kulttuurisen monimuotoisuuden edistämiseen, sekä siitä, miten kulttuuri voi yhdistää ihmisiä Euroopan Unionissa. 
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