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22.2.2017 A8-0030/1 

Pozmeňujúci návrh  1 

Dominique Bilde 

v mene skupiny ENF 

 

Správa A8-0030/2017 

Silvia Costa 

Vykonávanie programu Kreatívna Európa 

2015/2328(INI) 

Návrh uznesenia 

Citácia 2 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

– so zreteľom na články 167 a 173 Zmluvy 

o fungovaní Európskej únie, 

– so zreteľom na články 6, 167 a 173 

Zmluvy o fungovaní Európskej únie, 

 

Or. en 
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22.2.2017 A8-0030/2 

Pozmeňujúci návrh  2 

Dominique Bilde 

v mene skupiny ENF 

 

Správa A8-0030/2017 

Silvia Costa 

Vykonávanie programu Kreatívna Európa 

2015/2328(INI) 

Návrh uznesenia 

Citácia 11 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

so zreteľom na svoje uznesenie z 19. 

januára 2016 o úlohe medzikultúrneho 

dialógu, kultúrnej rozmanitosti a 

vzdelávania pri propagovaní základných 

hodnôt EÚ, 

___________  

2 Prijaté texty, P8_TA(2016)0005. 

vypúšťa sa 

Or. en 
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22.2.2017 A8-0030/3 

Pozmeňujúci návrh  3 

Dominique Bilde 

v mene skupiny ENF 

 

Správa A8-0030/2017 

Silvia Costa 

Vykonávanie programu Kreatívna Európa 

2015/2328(INI) 

Návrh uznesenia 

Odôvodnenie C 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

C. keďže program Kreatívna Európa, 

najmä jeho podprogram Kultúra, je 

výrazne podfinancovaný a teda má 

ťažkosti s napĺňaním vysokých očakávaní; 

C. keďže na program Kreatívna Európa 

vrátane jeho podprogramu Kultúra je 

celkovo vyčlenený rozpočet 1,46 miliardy 

EUR na obdobie 2014 – 2020 v rámci 

okruhu 3 viacročného finančného rámca; 

Or. en 
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22.2.2017 A8-0030/4 

Pozmeňujúci návrh  4 

Dominique Bilde 

v mene skupiny ENF 

 

Správa A8-0030/2017 

Silvia Costa 

Vykonávanie programu Kreatívna Európa 

2015/2328(INI) 

Návrh uznesenia 

Odôvodnenie H 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

H. keďže medzisektorová oblasť len 

čiastočne rozvinula svoj strategický cieľ 

podporovať nadnárodnú a medzisektorovú 

spoluprácu v oblasti kultúry; 

H. keďže medzisektorová oblasť len 

čiastočne rozvinula svoj strategický cieľ 

podporovať nadnárodnú a medzisektorovú 

spoluprácu v oblasti kultúry, najmä z 

dôvodu rozptýlenia jeho úloh, ku ktorým 

sa pridalo osobitné opatrenie na sociálnu 

integráciu utečencov; 

Or. en 
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22.2.2017 A8-0030/5 

Pozmeňujúci návrh  5 

Dominique Bilde 

v mene skupiny ENF 

 

Správa A8-0030/2017 

Silvia Costa 

Vykonávanie programu Kreatívna Európa 

2015/2328(INI) 

Návrh uznesenia 

Odôvodnenie M 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

M. keďže v roku 2016 bola v rámci 

medzisektorovej oblasti vydaná osobitná 

výzva na začlenenie utečencov do 

európskej spoločnosti s cieľom propagovať 

a podporovať kreativitu a medzikultúrny 

dialóg; 

M. keďže v roku 2016 bola v rámci 

medzisektorovej oblasti vydaná osobitná 

výzva na začlenenie utečencov do 

európskej spoločnosti s cieľom propagovať 

a podporovať kreativitu a medzikultúrny 

dialóg; pripomínajúc, že v roku 2015 bolo 

toto opatrenie financované vo výške 1,6 

milióna EUR; 

Or. en 
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22.2.2017 A8-0030/6 

Pozmeňujúci návrh  6 

Dominique Bilde 

v mene skupiny ENF 

 

Správa A8-0030/2017 

Silvia Costa 

Vykonávanie programu Kreatívna Európa 

2015/2328(INI) 

Návrh uznesenia 

Odôvodnenie O 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

O. keďže napriek tomu, že v nariadení sa 

ustanovuje uzatváranie dvojstranných 

dohôd s tretími krajinami s cieľom zapojiť 

ich do účasti na programe alebo jeho 

častiach, doteraz ukončilo tento postup len 

niekoľko krajín; 

O. keďže napriek tomu, že v nariadení sa 

ustanovuje uzatváranie dvojstranných 

dohôd s tretími krajinami s cieľom zapojiť 

ich do účasti na programe alebo jeho 

častiach,  v dôsledku obmedzeného 

rozpočtu programu Kreatívna Európa, 

ako aj osobitných cieľov spojených s 

európskou kultúrou, by sa mal dôraz 

klásť na žiadosti z členských štátov; 

Or. en 
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22.2.2017 A8-0030/7 

Pozmeňujúci návrh  7 

Dominique Bilde 

v mene skupiny ENF 

 

Správa A8-0030/2017 

Silvia Costa 

Vykonávanie programu Kreatívna Európa 

2015/2328(INI) 

Návrh uznesenia 

Odôvodnenie R 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

R. keďže podiel úspešných žiadateľov v 

rámci programu Kultúra predstavoval 15 % 

a v rámci programu MEDIA 44 %, pričom 

v prípade vylúčenia automatických 

systémov je to v druhom prípade len 32 %; 

R. keďže podiel úspešných žiadateľov v 

rámci programu Kultúra predstavoval 15 % 

a v rámci programu MEDIA 44 %, pričom 

v prípade vylúčenia automatických 

systémov je to v druhom prípade len 32 %; 

zdôrazňuje ďalej, že v prípade 

podprogramu Kultúra sú vybrané projekty 

prevažne od neziskových organizácií, čo 

by mohlo naznačovať, že program 

nedokáže financovať organizácie 

vytvárajúce zisk, ako sú stredné podniky; 

Or. en 
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22.2.2017 A8-0030./8 

Pozmeňujúci návrh  8 

Dominique Bilde 

v mene skupiny ENF 

 

Správa A8-0030/2017 

Silvia Costa 

Vykonávanie programu Kreatívna Európa 

2015/2328(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 1 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

1. naliehavo vyzýva členské štáty, aby 

zvýšili rozpočet programu Kreatívna 

Európa s cieľom zladiť ho s 

očakávaniami európskych občanov a s 

ambíciami každého podprogramu, čím 

akceptujú skutočnosť, že hodnoty 

kultúrnej produkcie nemožno vyjadriť len 

v ekonomických údajoch, a umožnia 

dosiahnuť väčšiu efektívnosť a lepšie 

výsledky; 

1. navrhuje, aby členské štáty zaviedli 

optimalizované riadenie dostupných 

finančných prostriedkov, najmä 

obnovením rovnováhy medzi 

podprogramami Kultúra a Médiá, a 

zastavením akéhokoľvek ďalšieho 

rozširovania cieľov alebo okruhu 

zúčastnených tretích krajín s cieľom 

zamerať sa na kľúčové projekty 

kandidátov z členských štátov; 

Or. en 
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22.2.2017 A8-0030./9 

Pozmeňujúci návrh  9 

Dominique Bilde 

v mene skupiny ENF 

 

Správa A8-0030/2017 

Silvia Costa 

Vykonávanie programu Kreatívna Európa 

2015/2328(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 6 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

6. žiada Komisiu, aby čo najužšie 

spolupracovala s organizáciou UNESCO, 

Radou Európy a OECD s cieľom vytvoriť 

pevnejší základ spoločného prispievania k 

plneniu cieľov programu a hodnoteniu 

vplyvu, najmä z hľadiska medzinárodného 

rozmeru a rešpektovania osobitných 

ľudských a ekonomických hodnôt kultúry a 

tvorby; 

6. pripomína možnosť členských štátov čo 

najužšie spolupracovať s organizáciou 

UNESCO, Radou Európy a OECD s 

cieľom vytvoriť pevnejší základ 

spoločného prispievania k plneniu cieľov 

programu a hodnoteniu vplyvu, najmä z 

hľadiska medzinárodného rozmeru a 

rešpektovania osobitných ľudských a 

ekonomických hodnôt kultúry a tvorby; 

Or. en 
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22.2.2017 A8-0030./10 

Pozmeňujúci návrh  10 

Dominique Bilde 

v mene skupiny ENF 

 

Správa A8-0030/2017 

Silvia Costa 

Vykonávanie programu Kreatívna Európa 

2015/2328(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 21 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

21. víta skutočnosť, že Komisia a agentúra 

EACEA v súčasnosti pracujú na zmene 

automatického systému bodovania s 

cieľom umožniť skutočne rovnaké 

podmienky, a to pri vyváženom 

zohľadnení všetkých kritérií uvedených v 

programe Kreatívna Európa (nadnárodný 

charakter, rozvoj nadnárodnej 

spolupráce, úspory z rozsahu, kritické 

množstvo, pákový efekt), ako aj 

produkčných kapacít a existujúcich 

vnútroštátnych systémov podpory pre 

audiovizuálny priemysel; 

21. víta skutočnosť, že Komisia a agentúra 

EACEA v súčasnosti pracujú na zmene 

automatického systému bodovania, pretože 

to môže viesť k systému „pozitívnej 

diskriminácie“ v prospech krajín s nižšou 

výrobnou kapacitou, čo nepriaznivo 

ovplyvňuje umeleckú kvalitu projektov a 

ich potenciál z hľadiska inovácie, a 

„trestajú“ sa tak krajiny s vysokou 

výrobnou kapacitou;  

Or. en 
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22.2.2017 A8-0030./11 

Pozmeňujúci návrh  11 

Dominique Bilde 

v mene skupiny ENF 

 

Správa A8-0030/2017 

Silvia Costa 

Vykonávanie programu Kreatívna Európa 

2015/2328(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 24 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

24. odporúča, aby sa európske 

audiovizuálne dedičstvo zabezpečilo a 

sprístupnilo na účely štúdia, zapojenia 

divákov a podpory hospodárstva 

prostredníctvom digitalizácie filmov a 

audiovizuálnych archívov; 

24. odporúča, aby sa európske 

audiovizuálne dedičstvo zabezpečilo a 

sprístupnilo na účely štúdia, zapojenia 

divákov a podpory hospodárstva 

prostredníctvom digitalizácie filmov a 

audiovizuálnych archívov pri súčasnom 

dodržiavaní autorského práva a práv 

súvisiacich s autorským právom; 

Or. en 
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22.2.2017 A8-0030./12 

Pozmeňujúci návrh  12 

Dominique Bilde 

v mene skupiny ENF 

 

Správa A8-0030/2017 

Silvia Costa 

Vykonávanie programu Kreatívna Európa 

2015/2328(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 25 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

25. zdôrazňuje, že v medzinárodnom a 

čoraz konkurenčnejšom filmovom 

prostredí musí európsky audiovizuálny 

sektor naďalej presadzovať opatrenia na 

ochranu svojej rozmanitosti a nezávislosti; 

kladie dôraz na to, že európska 

audiovizuálna produkcia potrebuje najmä 

vo fáze vývoja projektov priamu podporu, 

ktorá by sa mala realizovať rozširovaním 

odbornej prípravy tak, aby zahŕňala viac 

akcií a posilnila sa konkurencieschopnosť 

sektora; 

25. zdôrazňuje, že v medzinárodnom a 

čoraz konkurenčnejšom filmovom 

prostredí musia byť audiovizuálne sektory 

členských štátov stále podporované, a že 

na tento účel je potrebné uplatňovať 

politiky zamerané na boj proti fiškálnemu 

a sociálnemu dumpingu a umožniť 

členským štátom, aby chránili svoj 

kultúrny priemysel a kultúrne výnimky, 

zabezpečiť, že oblasti kultúry, médiá a 

kreatívny priemysel nebudú podliehať 

dohodám o voľnom obchode a rozvíjať 

odbornú prípravu, a to aj prostredníctvom 

zjednodušeného učenia, tak, aby zahŕňala 

viac opatrení a kládla primeraný dôraz na 

programy odbornej prípravy školiteľov; 

Or. en 
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22.2.2017 A8-0030./13 

Pozmeňujúci návrh  13 

Dominique Bilde 

v mene skupiny ENF 

 

Správa A8-0030/2017 

Silvia Costa 

Vykonávanie programu Kreatívna Európa 

2015/2328(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 27 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

27. uznáva, že európske online platformy 

stále nie sú na medzinárodnej úrovni 

konkurencieschopné, a to napriek podpore 

online distribúcie, a že európsky obsah je 

na existujúcich platformách ťažké nájsť a 

získať k nemu prístup; 

27. uznáva, že európske online platformy 

stále nie sú na medzinárodnej úrovni 

konkurencieschopné, a to napriek podpore 

online distribúcie, a že európsky obsah je 

na existujúcich platformách ťažké nájsť a 

získať k nemu prístup; trvá na tom, že 

mnohé európske krajiny majú obrovský 

potenciál v oblasti inovácií a nových 

technológií, a že je preto dôležité umožniť 

im rozvíjať tieto sektory prostredníctvom 

ambicióznych vnútroštátnych politík s 

cieľom zabezpečiť ich pozíciu na 

medzinárodnom trhu; 

Or. en 
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22.2.2017 A8-0030./14 

Pozmeňujúci návrh  14 

Dominique Bilde 

v mene skupiny ENF 

 

Správa A8-0030/2017 

Silvia Costa 

Vykonávanie programu Kreatívna Európa 

2015/2328(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 29 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

29. zdôrazňuje, že je potrebné, aby 

Komisia predložila projekt na zapojenie 

európskeho publika založený na údajoch, 

ktorý sa zameria na preskúmanie a 

posilnenie kapacity audiovizuálneho a 

filmového sektora Európy v oblasti zberu, 

analýzy a predvídania údajov o správaní 

publika s cieľom zvýšiť dopyt po 

zahraničných európskych filmoch; 

vypúšťa sa 

Or. en 
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22.2.2017 A8-0030./15 

Pozmeňujúci návrh  15 

Dominique Bilde 

v mene skupiny ENF 

 

Správa A8-0030/2017 

Silvia Costa 

Vykonávanie programu Kreatívna Európa 

2015/2328(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 30 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

30. zdôrazňuje, že podpora nezávislých 

televíznych producentov fikčných seriálov, 

ktorí sa snažia súťažiť na svetovej úrovni, 

pokračuje najmä s cieľom reagovať na 

súčasný veľký medzinárodný dopyt po 

kvalitných seriáloch skutočne európskou 

ponukou, aj keď najlepšie výsledky sa 

doteraz dosahujú v oblasti dokumentov a 

detských programov; 

30. zdôrazňuje, že podpora nezávislých 

televíznych producentov fikčných seriálov, 

ktorí sa snažia súťažiť na svetovej úrovni, 

by mala byť zaručená predovšetkým zo 

strany vnútroštátnych orgánov, najmä s 

cieľom reagovať na súčasný veľký 

medzinárodný dopyt po kvalitných 

seriáloch skutočne európskou ponukou, aj 

keď najlepšie výsledky sa doteraz dosahujú 

v oblasti dokumentov a detských 

programov; 

Or. en 
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22.2.2017 A8-0030./16 

Pozmeňujúci návrh  16 

Dominique Bilde 

v mene skupiny ENF 

 

Správa A8-0030/2017 

Silvia Costa 

Vykonávanie programu Kreatívna Európa 

2015/2328(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 32 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

32. žiada Komisiu, aby zmenila systém 

bonusov za súbežné uvádzanie diel v 

kinách a na platformách VOD; 

32. žiada Komisiu, aby zachovala systém 

bonusov s cieľom odmietnuť simultánne 

vysielania v kinách a služby videa na 

požiadanie, vzhľadom na rozdiely medzi 

európskymi krajinami a potrebu umožniť 

prvé vysielanie v kinách, čo je často 

zásadným problémom pre mnohé malé a 

nezávislé kiná; navrhuje zvážiť ako druhý 

krok vytvorenie určitých výnimiek s 

cieľom umožniť rýchlejší prístup určitých 

filmov na platformy VOD, video alebo do 

nových médií; 

Or. en 
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22.2.2017 A8-0030./17 

Pozmeňujúci návrh  17 

Dominique Bilde 

v mene skupiny ENF 

 

Správa A8-0030/2017 

Silvia Costa 

Vykonávanie programu Kreatívna Európa 

2015/2328(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 40 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

40. trvá na tom, že stabilné a vysoko 

reprezentatívne európske kultúrne siete sú 

nevyhnutné pre viditeľnosť kultúrnych a 

umeleckých činností v Európe a s tretími 

krajinami, pretože často ako prvé začínajú 

spoluprácu v nových oblastiach, sektoroch 

alebo krajinách; domnieva sa, že ich úloha 

ako koordinátorov činností a propagátorov 

kultúry a kreativity pre celé umelecké 

oblasti by sa mala podporovať 

prostredníctvom prevádzkových grantov; je 

presvedčený, že v tejto súvislosti by sa 

mali vopred zaviesť jasné a transparentné 

výberové kritériá; 

40. trvá na tom, že stabilné a vysoko 

reprezentatívne európske kultúrne siete sú 

nevyhnutné pre viditeľnosť kultúrnych a 

umeleckých činností v Európe a s tretími 

krajinami, pretože často ako prvé začínajú 

spoluprácu v nových oblastiach, sektoroch 

alebo krajinách; domnieva sa, že ich úloha 

ako koordinátorov činností a propagátorov 

kultúry a kreativity pre celé umelecké 

oblasti by sa nemala podporovať 

prostredníctvom prevádzkových grantov, 

ale iba projektových grantov, vzhľadom 

na skutočnosť, že prevádzkové granty 

predstavujú riziko administratívnej a 

finančnej závislosti a zlého riadenia 

finančných prostriedkov; je presvedčený, 

že v tejto súvislosti by sa mali vopred 

zaviesť jasné a transparentné výberové 

kritériá; 

Or. en 
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22.2.2017 A8-0030./18 

Pozmeňujúci návrh  18 

Dominique Bilde 

v mene skupiny ENF 

 

Správa A8-0030/2017 

Silvia Costa 

Vykonávanie programu Kreatívna Európa 

2015/2328(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 44 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

44. víta skutočnosť, že program Európske 

hlavné mestá kultúry sa od roku 2020 

rozšíri na kandidátske krajiny a krajiny 

EZVO, a odporúča lepšie šírenie tejto 

skúsenosti v rámci EÚ aj mimo nej; 

44. vyjadruje poľutovanie nad tým, že 

program Európske hlavné mestá kultúry sa 

od roku 2020 rozšíri na kandidátske krajiny 

a krajiny EZVO, keďže, ako to vyplýva z 

názvu, program by mal slúžiť na zvýšenie 

hodnoty miest v EÚ, o to viac v kontexte 

rozpočtových úsporných opatrení a 

hospodárskej krízy; 

Or. en 
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22.2.2017 A8-0030./19 

Pozmeňujúci návrh  19 

Dominique Bilde 

v mene skupiny ENF 

 

Správa A8-0030/2017 

Silvia Costa 

Vykonávanie programu Kreatívna Európa 

2015/2328(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 45 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

45. odporúča, aby sa značka „Európske 

dedičstvo“ viac zviditeľňovala, a 

zdôrazňuje význam príslušných (hmotných 

aj nehmotných) miest, pokiaľ ide o 

európsku identitu, podporu spoločného 

pocitu európskej spolupatričnosti, 

budovanie EÚ a oboznamovanie sa s 

rozličným dedičstvom pre lepšiu 

budúcnosť; 

45. odporúča, aby sa značka „Európske 

dedičstvo“ viac zviditeľňovala, a 

zdôrazňuje význam príslušných (hmotných 

aj nehmotných) miest, pokiaľ ide o 

európsku identitu členských štátov a 

zhodnocovanie európskej civilizácie 

prostredníctvom spoločného dedičstva; 

Or. en 
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22.2.2017 A8-0030./20 

Pozmeňujúci návrh  20 

Dominique Bilde 

v mene skupiny ENF 

 

Správa A8-0030/2017 

Silvia Costa 

Vykonávanie programu Kreatívna Európa 

2015/2328(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 47 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

47. žiada Komisiu, aby zvážila spôsoby, 

ako zjednodušiť prístup utečencov so 

skúsenosťami v oblasti umenia k 

programu Kreatívna Európa; 

vypúšťa sa 

Or. en 
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22.2.2017 A8-0030./21 

Pozmeňujúci návrh  21 

Dominique Bilde 

v mene skupiny ENF 

 

Správa A8-0030/2017 

Silvia Costa 

Vykonávanie programu Kreatívna Európa 

2015/2328(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 55 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

55. vzhľadom na značný prílev migrantov 

a utečencov do EÚ v posledných rokoch 

víta rastúci medzikultúrny rozmer 

programu, od ktorého očakáva, že od roku 

2017 prinesie viac projektov, ktoré 

podnietia kultúrnu rozmanitosť a 

medzikultúrny dialóg a podporia 

viacjazyčnosť; zdôrazňuje, že tento aspekt 

by sa mal podporovať ako riadna zložka 

programu, pretože kultúrna integrácia 

bude pravdepodobne v najbližších rokoch 

v mnohých krajinách EÚ  naďalej 

výzvou; 

vypúšťa sa 

Or. en 

 

 


