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21.3.2019 A8-0156/153

Pozmeňujúci návrh 153
Isabella Adinolfi, Rosa D'Amato, Rolandas Paksas
v mene skupiny EFDD

Správa A8-0156/2019
Silvia Costa
Ustanovenie programu Kreatívna Európa (na roky 2021 až 2027) 
(COM(2018)0366 – C8-0237/2018 – 2018/0190(COD))

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(5) Európska kultúrna rozmanitosť 
závisí od prekvitajúcich a odolných 
kultúrnych a kreatívnych sektorov, ktoré sú 
schopné tvoriť a šíriť svoje diela širokému 
a rôznorodému európskemu publiku. Tým 
sa zvyšuje ich hospodársky potenciál 
a prispievajú k udržaniu rastu 
a zamestnanosti. Okrem toho šírenie 
tvorivosti prispieva k vyššej 
konkurencieschopnosti a povzbudzuje 
inovácie v priemyselných hodnotových 
reťazcoch. Napriek pokroku v poslednom 
období je európsky kultúrny a kreatívny trh 
aj naďalej rozdrobený podľa národných 
a jazykových súradníc, čo kultúrnym 
a kreatívnym sektorom bráni plnohodnotne 
využívať výhody jednotného európskeho 
trhu a jednotného digitálneho trhu zvlášť.

(5) Európska kultúrna rozmanitosť 
závisí od slobody kultúrneho 
a umeleckého prejavu, od primeranej 
verejnej podpory, od spravodlivých 
zmluvných podmienok umelcov 
a kultúrnych subjektov a od prekvitajúcich 
a odolných kultúrnych a kreatívnych 
sektorov, ktoré sú schopné inovovať, tvoriť 
a šíriť svoje diela širokému a rôznorodému 
európskemu publiku. Tým sa zlepšuje 
prístup ku kreatívnemu obsahu 
a poznatkom a ich tvorba a prispieva sa 
tým k prosperite a tvorbe pracovných 
miest a súčasne sa tým posilňuje 
konkurencieschopnosť a povzbudzuje sa 
inovácia v priemyselných hodnotových 
reťazcoch. Napriek pokroku v poslednom 
období je európsky kultúrny a kreatívny trh 
aj naďalej rozdrobený podľa národných 
a jazykových súradníc, čo kultúrnym 
a kreatívnym sektorom bráni plnohodnotne 
využívať výhody jednotného európskeho 
trhu a jednotného digitálneho trhu zvlášť.
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21.3.2019 A8-0156/154

Pozmeňujúci návrh 154
Isabella Adinolfi, Rosa D'Amato, Rolandas Paksas
v mene skupiny EFDD

Správa A8-0156/2019
Silvia Costa
Ustanovenie programu Kreatívna Európa (na roky 2021 až 2027) 
(COM(2018)0366 – C8-0237/2018 – 2018/0190(COD))

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(6) V programe by sa mala zohľadniť 
dvojaká povaha kultúrnych a kreatívnych 
sektorov, pričom by sa mala uznať na 
jednej strane charakteristická umelecká 
hodnota kultúry a na druhej strane 
ekonomická hodnota týchto sektorov 
vrátane ich širšieho príspevku k rastu 
a konkurencieschopnosti, tvorivosti 
a inováciám. To si vyžaduje silné európske 
kultúrne a kreatívne sektory, predovšetkým 
životaschopný európsky audiovizuálny 
priemysel vzhľadom na jeho kapacitu 
osloviť široké publikum a jeho 
hospodársky význam aj pre iné kreatívne 
sektory a cestovný ruch zameraný na 
kultúru. Konkurencia na globálnych 
audiovizuálnych trhoch sa ďalej 
zintenzívnila narušením obchodných 
modelov digitálnymi technológiami, 
napríklad zmenami mediálnej produkcie, 
spotreby a čoraz silnejším postavením 
globálnych platforiem pri šírení obsahu. 
Preto je potrebné zvýšiť podporu 
európskeho priemyslu.

(6) V programe by sa mala zohľadniť 
mnohostranná povaha kultúrnych 
a kreatívnych sektorov, pričom by sa mala 
uznať charakteristická umelecká hodnota 
kultúry, ako aj sociálna a ekonomická 
hodnota týchto sektorov vrátane ich 
širšieho príspevku k medzikultúrnemu 
dialógu, sociálnej súdržnosti, prosperite 
a konkurencieschopnosti, tvorivosti 
a inováciám. To si vyžaduje silné európske 
kultúrne a kreatívne sektory, predovšetkým 
životaschopný európsky audiovizuálny 
priemysel vzhľadom na jeho kapacitu 
osloviť široké publikum na miestnej, 
vnútroštátnej a európskej úrovni a jeho 
hospodársky význam aj pre iné kreatívne 
sektory a udržateľný cestovný ruch 
zameraný na kultúru, najmä pokiaľ ide 
o miestne hodnotové reťazce. 
Konkurencia na globálnych 
audiovizuálnych trhoch sa ďalej 
zintenzívnila narušením obchodných 
modelov digitálnymi technológiami, 
napríklad zmenami mediálnej produkcie, 
spotreby a čoraz silnejším postavením 
globálnych platforiem pri šírení obsahu. 
Preto je potrebné zvýšiť podporu 
európskeho priemyslu, najmä MSP.
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21.3.2019 A8-0156/155

Pozmeňujúci návrh 155
Isabella Adinolfi, Rosa D'Amato, Rolandas Paksas
v mene skupiny EFDD

Správa A8-0156/2019
Silvia Costa
Ustanovenie programu Kreatívna Európa (na roky 2021 až 2027) 
(COM(2018)0366 – C8-0237/2018 – 2018/0190(COD))

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 9 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(9 a) Z podprogramu „MÉDIÁ“ v rámci 
programu by sa mali podporovať najmä 
nezávislé audiovizuálne produkčné 
spoločnosti, ktoré predstavujú 
nedoceniteľný prejav kultúrnej 
rozmanitosti, ale často čelia prekážkam 
v oblasti prístupu k náležitému 
financovaniu a v oblasti súťaže 
s globálnymi aktérmi.

Or. en



AM\1180301SK.docx PE635.496v01-00

SK Zjednotení v rozmanitosti SK

21.3.2019 A8-0156/156

Pozmeňujúci návrh 156
Isabella Adinolfi, Rosa D'Amato, Rolandas Paksas
v mene skupiny EFDD

Správa A8-0156/2019
Silvia Costa
Ustanovenie programu Kreatívna Európa (na roky 2021 až 2027) 
(COM(2018)0366 – C8-0237/2018 – 2018/0190(COD))

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 15

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(15) V súlade s oznámením Komisie 
s názvom „Na ceste k integrovanému 
prístupu ku kultúrnemu dedičstvu Európy“ 
z 22. júla 201419 by príslušné politiky 
a nástroje mali prispievať k dlhodobej 
hodnote a udržateľnosti kultúrneho 
dedičstva Európy a vytvoriť celistvejší 
prístup k jeho zachovaniu, zhodnoteniu 
a podpore.

(15) V súlade s oznámením Komisie s 
názvom „Na ceste k integrovanému 
prístupu ku kultúrnemu dedičstvu Európy“ 
z 22. júla 201419 by príslušné politiky a 
nástroje mali prispievať k dlhodobej 
hodnote a udržateľnosti hmotného aj 
nehmotného kultúrneho dedičstva Európy 
a vytvoriť celistvejší prístup k jeho 
zachovaniu, šíreniu, zhodnoteniu a 
podpore, a to aj prostredníctvom jeho 
digitalizácie.

_________________ _________________
19 COM/2014/0477 final. 19 COM/2014/0477 final.

Or. en
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21.3.2019 A8-0156/157

Pozmeňujúci návrh 157
Isabella Adinolfi, Rosa D'Amato, Rolandas Paksas
v mene skupiny EFDD

Správa A8-0156/2019
Silvia Costa
Ustanovenie programu Kreatívna Európa (na roky 2021 až 2027) 
(COM(2018)0366 – C8-0237/2018 – 2018/0190(COD))

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 16

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(16) V súlade s oznámením Komisie 
„Investovanie do inteligentného, 
inovatívneho a udržateľného priemyslu – 
Aktualizovaná stratégia pre priemyselnú 
politiku EÚ“ z 13. septembra 201720 by 
budúce akcie mali napomáhať integrácii 
tvorivosti, dizajnu a špičkových 
technológií, aby vznikli nové priemyselné 
hodnotové reťazce a oživila sa 
konkurencieschopnosť tradičných 
priemyselných odvetví.

(16) V súlade s oznámením Komisie 
„Investovanie do inteligentného, 
inovatívneho a udržateľného priemyslu – 
Aktualizovaná stratégia pre priemyselnú 
politiku EÚ“ z 13. septembra 201720 by 
budúce akcie mali napomáhať integrácii 
tvorivosti, dizajnu a špičkových 
technológií, aby vznikli nové priemyselné 
hodnotové reťazce a obchodné modely a 
oživila sa konkurencieschopnosť 
tradičných priemyselných odvetví. V tomto 
smere by sa z podprogramu „MÉDIÁ“ 
v rámci programu mal podporovať rozvoj 
inovatívnych miestnych, celoštátnych 
a európskych internetových platforiem 
s videami na požiadanie.

_________________ _________________
20 COM(2017)479 final. 20 COM(2017)479 final.
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21.3.2019 A8-0156/158

Pozmeňujúci návrh 158
Isabella Adinolfi, Rosa D'Amato, Rolandas Paksas
v mene skupiny EFDD

Správa A8-0156/2019
Silvia Costa
Ustanovenie programu Kreatívna Európa (na roky 2021 až 2027) 
(COM(2018)0366 – C8-0237/2018 – 2018/0190(COD))

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 27 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(27 a) Mali by sa podniknúť osobitné 
kroky nato, aby sa do programu viac 
zapájali jednak mikropodniky a startupy, 
a to vzhľadom na ich obmedzené 
finančné možnosti a problematický 
prístup k financovaniu, a jednak MSP so 
sídlom v regiónoch zasiahnutých 
prírodnými katastrofami, ako sú 
zemetrasenia a povodne. Prírodné 
katastrofy vážne ovplyvňujú dobré životné 
podmienky, sociálnu súdržnosť 
a hospodárstvo regiónov. Z tohto 
hľadiska má realizácia iniciatív spojených 
s umením, kultúrou a tvorivosťou 
potenciál vliať obyvateľstvu týchto 
regiónov nový život, zvýšiť ich povedomie 
o ich sociálnej a kultúrnej identite 
a zvýšiť ich hospodársku odolnosť. 
Vzhľadom na uvedené by sa primeraná 
časť celkového finančného balíka 
programu mala vyčleniť na zapojenie 
mikropodnikov a startupov, ako aj MSP 
so sídlom v regiónoch zasiahnutých 
prírodnými katastrofami. V programe by 
sa mali stanoviť aj vyššie miery 
spolufinancovania vo vzťahu k operáciám 
podporovaným týmito mikropodnikmi, 
startupmi a MSP.

Or. en
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21.3.2019 A8-0156/159

Pozmeňujúci návrh 159
Isabella Adinolfi, Rosa D'Amato, Rolandas Paksas
v mene skupiny EFDD

Správa A8-0156/2019
Silvia Costa
Ustanovenie programu Kreatívna Európa (na roky 2021 až 2027) 
(COM(2018)0366 – C8-0237/2018 – 2018/0190(COD))

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – bod 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(2) „kultúrne a kreatívne sektory“ sú 
všetky sektory, ktorých činnosti sú 
založené na kultúrnych hodnotách alebo 
umeleckých a iných individuálnych alebo 
kolektívnych tvorivých prejavoch. K týmto 
činnostiam môže patriť vývoj, tvorba, 
produkcia, šírenie a ochrana tovaru 
a služieb, ktoré predstavujú kultúrne, 
umelecké alebo iné kreatívne prejavy, ako 
aj súvisiace činnosti ako vzdelávanie alebo 
riadenie. Budú mať potenciál priniesť 
inovácie a pracovné miesta, a to najmä 
v súvislosti s duševným vlastníctvom. 
Tieto sektory zahŕňajú architektúru, 
archívy, knižnice a múzeá, umelecké 
remeslá, audiovíziu (vrátane filmu, 
televízie, videohier a multimédií), hmotné 
i nehmotné kultúrne dedičstvo, dizajn 
(vrátane módneho dizajnu), festivaly, 
hudbu, literatúru, múzické umenia, knihy 
a vydavateľskú činnosť, rozhlas a výtvarné 
umenie;

(2) „kultúrne a kreatívne sektory“ sú 
všetky sektory, ktorých činnosti sú 
založené na kultúrnych hodnotách alebo 
umeleckých a iných individuálnych alebo 
kolektívnych tvorivých prejavoch, či už sú 
tieto činnosti orientované na trh alebo nie. 
K týmto činnostiam môže patriť vývoj, 
tvorba, produkcia, šírenie a ochrana tovaru 
a služieb, ktoré predstavujú kultúrne, 
umelecké alebo iné kreatívne prejavy, ako 
aj súvisiace činnosti ako vzdelávanie alebo 
riadenie. Tieto sektory zahŕňajú 
architektúru, archívy, knižnice a múzeá, 
umelecké a tradičné remeslá, audiovíziu 
(vrátane filmu, televízie, videohier 
a multimédií), hmotné i nehmotné kultúrne 
dedičstvo, dizajn (vrátane módneho 
dizajnu), festivaly, hudbu, literatúru, 
múzické umenia, knihy a vydavateľskú 
činnosť, rozhlas a výtvarné umenie;

Or. en
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21.3.2019 A8-0156/160

Pozmeňujúci návrh 160
Isabella Adinolfi, Rosa D'Amato, Rolandas Paksas
v mene skupiny EFDD

Správa A8-0156/2019
Silvia Costa
Ustanovenie programu Kreatívna Európa (na roky 2021 až 2027) 
(COM(2018)0366 – C8-0237/2018 – 2018/0190(COD))

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 1 – písmeno -a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

-a) zlepšiť prístup občanov ku 
kultúrnemu životu a zvýšiť ich účasť na 
ňom;

Or. en
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21.3.2019 A8-0156/161

Pozmeňujúci návrh 161
Isabella Adinolfi, Rosa D'Amato, Rolandas Paksas
v mene skupiny EFDD

Správa A8-0156/2019
Silvia Costa
Ustanovenie programu Kreatívna Európa (na roky 2021 až 2027) 
(COM(2018)0366 – C8-0237/2018 – 2018/0190(COD))

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 1 – písmeno e a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

e a) zachovať a šíriť hmotné 
a nehmotné kultúrne dedičstvo 
digitalizáciou a inými iniciatívami 
zohľadňujúcimi najnovšie digitálne 
technológie;

Or. en
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21.3.2019 A8-0156/162

Pozmeňujúci návrh 162
Isabella Adinolfi, Rosa D'Amato, Rolandas Paksas
v mene skupiny EFDD

Správa A8-0156/2019
Silvia Costa
Ustanovenie programu Kreatívna Európa (na roky 2021 až 2027) 
(COM(2018)0366 – C8-0237/2018 – 2018/0190(COD))

Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 1 – písmeno b a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b a) zvýšiť prístupnosť európskych 
audiovizuálnych diel pre osoby so 
zdravotným postihnutím, najmä pre osoby 
s poruchami zraku alebo sluchu;

Or. en


