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STRUČNÉ ODÔVODNENIE

Kreatívny priemysel v Európskej únii zaznamenáva rast, ale zároveň čelí zásadným výzvam. 
Program Kreatívna Európa má umožniť kreatívnemu, kultúrnemu a mediálnemu odvetviu 
lepšie zvládať tieto výzvy a zároveň podporovať rozvoj európskej kultúry, ktorá odráža 
hodnoty Únie, a prispievať k nemu. 

Komisia navrhla, aby sa na program Kreatívna Európa vyčlenili v rámci VFR na roky 2021 –
2027 finančné prostriedky vo výške 1 642 mil. EUR v (stálych) cenách roku 2018 (1 850 mil. 
EUR v bežných cenách), pričom daná suma by sa rozdelila na jednotlivé programy takto: 541 
mil. EUR (609 mil. EUR) na podprogram Kultúra, 959 mil. EUR (1 081 mil. EUR) na 
podprogram Médiá a 142 mil. EUR (142 mil. EUR) na Medzisektorový podprogram. Všetky 
údaje sa musia až do ukončenia procesu VFR považovať za orientačné a tu sú vyjadrené v 
stálych cenách v snahe umožniť priame porovnanie s predchádzajúcim obdobím VFR.

Počas súčasného VFR zaznamenali programy patriace do rámca programu Kreatívna Európa 
nadmerný dopyt – projektových žiadostí je omnoho viac, než by sa dalo financovať v rámci 
pridelených rozpočtov. Je veľmi pravdepodobné, že bez ohľadu na konečnú podobu VFR 
bude táto situácia pokračovať a projekty, ktoré spĺňajú všetky kritériá na financovanie, 
nebudú financované z čisto rozpočtových dôvodov. Komisia v snahe pomôcť týmto 
projektom pri získavaní alternatívneho financovania zaviedla známku excelentnosti, čo treba 
uvítať. Analýza projektov, ktorým bola udelená známka excelentnosti EÚ, umožní pri 
budúcich hodnoteniach v rámci programu Kreatívna Európa lepšie posúdiť kvalitatívnu 
úroveň nadmerného dopytu v súvislosti s programami, a preto by sa mala v budúcnosti 
zahrnúť do vykazovania rozpočtu programu.

Kreatívna Európa je financovaná aj z ďalších finančných nástrojov EÚ (Nástroj susedstva a 
rozvojovej a medzinárodnej spolupráce, nástroj predvstupovej pomoci). Súčasný program má 
tiež informačné kancelárie v 12 tretích krajinách a dostáva príspevky. O príspevkoch do 
programu Kreatívna Európa z ďalších finančných nástrojov EÚ a tretích krajín by sa mali 
podávať správy rozpočtovému orgánu.

Európska filmová akadémia a Mládežnícky orchester Európskej únie si v rámci európskej 
kultúry vybudovali jedinečné postavenie, a preto je návrh na priame financovanie týchto 
inštitúcií vítaný.

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre rozpočet vyzýva Výbor pre kultúru a vzdelávanie, aby ako gestorský výbor vzal do 
úvahy tieto pozmeňujúce návrhy:

Pozmeňujúci návrh 1

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 11 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh
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(11a) Nová európska stratégia pre 
kultúru by sa mala zameriavať na 
zachovanie, zväčšovanie a šírenie živej a 
rozmanitej kultúrnej scény, ktorá 
podporuje účasť všetkých.

Pozmeňujúci návrh 2

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 12

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(12) Jadrom životaschopného 
kultúrneho a kreatívneho priemyslu vrátane 
spravodajských médií je umelecká sloboda. 
Program by mal podporovať výmeny 
a spoluprácu medzi audiovizuálnym 
a vydavateľským sektorom v prospech 
vytvorenia pluralistického mediálneho 
prostredia.

(12) Jadrom životaschopného 
kultúrneho a kreatívneho priemyslu vrátane 
spravodajských médií je umelecká sloboda. 
Program by mal podporovať výmeny a
spoluprácu medzi audiovizuálnym a
vydavateľským sektorom s cieľom 
presadzovať a podporovať 
pluralistickejšie mediálne prostredie a 
prispievať k jeho zachovaniu.

Pozmeňujúci návrh 3

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 13

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(13) V súlade s článkami 8 a 10 Zmluvy 
o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ) by sa 
v programe a vo všetkých jeho činnostiach 
malo podporovať zohľadnenie rodovej 
rovnosti (a prípadne vymedzenie vhodných 
kritérií v tejto oblasti) a sledovať ciele 
nediskriminácie.

(13) V súlade s článkami 8 a 10 Zmluvy 
o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ) by sa 
v programe a vo všetkých jeho činnostiach 
malo podporovať zohľadnenie rodovej 
rovnosti (a prípadne vymedzenie vhodných 
kritérií v tejto oblasti) a sledovať ciele 
nediskriminácie. Pokiaľ ide o účasť na 
programe a projekty programu, mala by 
sa vyvíjať snaha o to, aby zachytávali a 
odrážali rozmanitosť európskej 
spoločnosti, pričom činnosti programu by 
sa mali monitorovať a mali by sa o nich 
podávať správy, aby sa zabezpečila 
výkonnosť programu v tomto ohľade a 
umožnilo sa tvorcom politík prijímať 
informovanejšie rozhodnutia o budúcich 
programoch.
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Pozmeňujúci návrh 4

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 18

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(18) Na programoch Únie sa môžu 
zúčastňovať tretie krajiny, ktoré sú členmi 
Európskeho hospodárskeho priestoru 
(EHP), a to v rámci spolupráce zriadenej 
v zmysle Dohody o EHP, ktorou sa 
ustanovuje vykonávanie programov na 
základe rozhodnutia v zmysle tejto dohody. 
Tretie krajiny sa môžu zúčastniť aj na 
základe iných právnych nástrojov. Toto 
nariadenie by malo obsahovať osobitné 
ustanovenie, ktorým by sa zodpovednému 
povoľujúcemu úradníkovi, Európskemu 
úradu pre boj proti podvodom (OLAF) 
a európskemu dvoru audítorov udeľovali 
potrebné práva a prístup, aby mohli 
všestranne vykonávať svoje právomoci.

(18) Na programoch Únie sa môžu 
zúčastňovať tretie krajiny, ktoré sú členmi 
Európskeho hospodárskeho priestoru 
(EHP), a to v rámci spolupráce zriadenej 
v zmysle Dohody o EHP, ktorou sa 
ustanovuje vykonávanie programov na 
základe rozhodnutia v zmysle tejto dohody. 
Tretie krajiny sa môžu zúčastniť aj na 
základe iných právnych nástrojov. Toto 
nariadenie by malo obsahovať osobitné 
ustanovenie, ktorým by sa zodpovednému 
povoľujúcemu úradníkovi, Európskemu 
úradu pre boj proti podvodom (OLAF) 
a európskemu dvoru audítorov udeľovali 
potrebné práva a prístup, aby mohli 
všestranne vykonávať svoje právomoci. O 
príspevkoch tretích krajín do programu 
Kreatívna Európa by sa mali každoročne 
podávať správy rozpočtovému orgánu.

Pozmeňujúci návrh 5

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 20

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(20) Vzhľadom na význam boja proti 
zmene klímy v súlade so záväzkami, ktoré 
Európskej únii plynú z Parížskej dohody, 
a s cieľmi OSN v oblasti udržateľného 
rozvoja tento program prispeje 
k zohľadňovaniu ochrany klímy vo 
všetkých politikách a k dosiahnutiu 
celkového cieľa, ktorým je vyčleniť 25 % 
rozpočtových výdavkov Únie na ochranu 
klímy. Počas prípravy a implementácie 
programu sa stanovia príslušné akcie, ktoré 
budú opätovne posudzované v kontexte 

(20) Vzhľadom na význam boja proti 
zmene klímy v súlade so záväzkami, ktoré 
Európskej únii plynú z Parížskej dohody, 
a s cieľmi OSN v oblasti udržateľného 
rozvoja tento program prispeje 
k zohľadňovaniu ochrany klímy vo 
všetkých politikách a k dosiahnutiu 
celkového cieľa, ktorým je vyčleniť 25 % 
rozpočtových výdavkov Únie na ochranu 
klímy počas obdobia VFR 2021 – 2027, a 
ročného cieľa vo výške 30 % čo najskôr, 
najneskôr však do roku 2027, ako aj k 
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príslušných hodnotení a preskúmaní. začleneniu cieľov trvalo udržateľného 
rozvoja do všetkých politík Únie. Počas 
prípravy a implementácie programu sa 
stanovia príslušné akcie, ktoré budú 
opätovne posudzované v kontexte 
príslušných hodnotení a preskúmaní.

Pozmeňujúci návrh 6

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 1 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Finančné krytie na vykonávanie tohto 
programu na obdobie 2021 až 2027 sa 
stanovuje na 1 850 000 000 EUR 
v bežných cenách.

Finančné krytie na vykonávanie tohto 
programu na obdobie 2021 až 2027 sa 
stanovuje na 2 806 000 000 EUR v cenách 
roku 2018 (3 566 000 000 EUR v bežných 
cenách).

Odôvodnenie

Zmeny vo finančnom krytí odrážajú VFR.

Pozmeňujúci návrh 7

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 1 – pododsek 2 – zarážka 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

– do maximálnej výšky 609 000 000 
EUR na plnenie cieľa uvedeného 
v článku 3 ods. 2 písm. a) (podprogram 
KULTÚRA);

– do maximálnej výšky 32,92 % 
sumy uvedenej v odseku 1 pododseku 1 na 
plnenie cieľa uvedeného v článku 3 ods. 2 
písm. a) (podprogram KULTÚRA);

Odôvodnenie

Zmeny vo finančnom krytí odrážajú VFR.

Pozmeňujúci návrh 8

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 1 – pododsek 2 – zarážka 2
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

– do maximálnej výšky 1 081 000 
000 EUR na plnenie cieľa uvedeného 
v článku 3 ods. 2 písm. b) (podprogram 
MÉDIÁ);

– do maximálnej výšky 58,43 % 
sumy uvedenej v odseku 1 pododseku 1 na 
plnenie cieľa uvedeného v článku 3 ods. 2 
písm. b) (podprogram MÉDIÁ);

Odôvodnenie

Zmeny vo finančnom krytí odrážajú VFR.

Pozmeňujúci návrh 9

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 1 – pododsek 2 – zarážka 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

– do maximálnej výšky 160 000 000 
EUR na činnosti uvedené v článku 3 ods. 2 
písm. c) (MEDZISEKTOROVÝ 
podprogram);

– do maximálnej výšky 8,65 % sumy 
uvedenej v odseku 1 pododseku 1 na 
činnosti uvedené v článku 3 ods. 2 písm. c) 
(MEDZISEKTOROVÝ podprogram);

Odôvodnenie

Zmeny vo finančnom krytí odrážajú VFR.

Pozmeňujúci návrh 10

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Okrem finančného krytia 
uvedeného v odseku 1 možno na podporu 
medzinárodného rozmeru programu 
sprístupniť dodatočné finančné príspevky 
z externých nástrojov financovania [nástroj 
susedskej, rozvojovej a medzinárodnej 
spolupráce, nástroj predvstupovej pomoci 
(IPA III)], z ktorých sa podporia akcie 
implementované a riadené v súlade s týmto 
nariadením. Takéto príspevky sa financujú 
v súlade s nariadeniami, ktorými sú 

3. Okrem finančného krytia 
uvedeného v odseku 1 možno na podporu 
medzinárodného rozmeru programu 
sprístupniť dodatočné finančné príspevky 
z externých nástrojov financovania [nástroj 
susedskej, rozvojovej a medzinárodnej 
spolupráce, nástroj predvstupovej pomoci 
(IPA III)], z ktorých sa podporia akcie 
implementované a riadené v súlade s týmto 
nariadením. Takéto príspevky sa financujú 
v súlade s nariadeniami, ktorými sú 
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ustanovené. ustanovené, a každoročne sa o nich –
rovnako ako o príspevkoch do programu z 
tretích krajín – podávajú správy 
rozpočtovému orgánu.

Pozmeňujúci návrh 11

Návrh nariadenia
Článok 18 – odsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1a. Dostupné údaje o výške viazaných 
a platobných rozpočtových prostriedkov, 
ktoré by boli potrebné na financovanie 
projektov so známkou excelentnosti, sa 
každý rok poskytnú obom zložkám 
rozpočtového orgánu, a to aspoň 3 
mesiace pred dátumom uverejnenia ich 
stanoviska k rozpočtu Únie na nasledujúci 
rok podľa spoločne dohodnutého 
harmonogramu ročného rozpočtového 
postupu.
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