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NÁVRHY 

Výbor pro kulturu a vzdělávání vyzývá Hospodářský a měnový výbor jako věcně příslušný 

výbor, aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy: 

1. uznává, že mikropodniky a malé a střední podniky působící v kulturních a kreativních 

odvětvích mají stále větší význam pro investice, růst, inovace a zaměstnanost, ale bere na 

vědomí i jejich klíčovou úlohu při udržování a podpoře kulturní a jazykové rozmanitosti; 

2. zdůrazňuje, že od října 2013 byly podle výsledků studie nazvané „Survey on access to 

finance for cultural and creative sectors“ zveřejněné Evropskou komisí zaznamenány 

významné problémy, pokud jde o přístup společností kulturních a kreativních odvětví k 

úvěrům, a finanční schodek v těchto odvětvích dosahuje podle odhadů mezi 8 a 13,3 

miliardami eur; 

3. zdůrazňuje, že podle údajů Eurostatu zaměstnávala kulturní a tvůrčí odvětví v roce 2014 

2,9 % pracovní síly EU, tj. 6,3 milionu lidí, což je srovnatelné s počtem osob pracujících v 

bankovnictví a pojišťovnictví; dále zdůrazňuje, že kulturní a tvůrčí odvětví představují 

téměř 4,5 % evropského hospodářství a tvoří je téměř 1,4 milionu malých a středních 

podniků, které produkují a distribuují kulturní a tvůrčí obsah v celé Evropě, a že 

zaměstnanost v kulturních a tvůrčích odvětvích plynule roste od roku 2008, přičemž patří 

k nejrychleji rostoucím odvětvím evropského hospodářství a produkují asi 4,2 % 

celkového HDP EU; 

4. uznává, že kultura a inovace jsou zásadní faktory, které regionům pomáhají přilákat 

investice; zdůrazňuje, že neexistuje příliš velká pravděpodobnost, že by pracovní místa v 

tvůrčích a kulturních odvětvích byla přesunuta do zahraničí, neboť jsou vázána na 

specifické kompetence z oblasti kultury a historie, které rovněž přispívají k ochraně široké 

řady tradičních umění a řemesel; zdůrazňuje, že je důležité podporovat MSP, které 

provozují činnost v prostředí menšinových nebo méně užívaných jazyků a které podporují 

kulturní a jazykovou rozmanitost Evropy, a taktéž poukazuje na to, že je důležité 

podporovat projekty související se začínajícími podniky mladých lidí, které se zaměřují na 

ochranu kultury a kulturní dědictví; 

5. zdůrazňuje, že další investice do kulturního a kreativního průmyslu a jeho podpora bude 

přínosem, pokud jde o vytvoření nových pracovních míst a boj proti nezaměstnanosti 

mladých lidí, neboť velký počet mladých lidí studuje obory související s touto oblastí; 

konstatuje, že podle nedávné studie zaměstnávají kulturní a tvůrčí odvětví více lidí ve 

věku 15-29 let než jakékoli jiné odvětví ekonomiky (19,1 % celkové zaměstnanosti těchto 

osob v těchto odvětvích, přičemž ve zbytku ekonomiky toto číslo činí 18,6 %)1; vybízí 

členské státy, aby posílily rozvoj kulturních a tvůrčích dovedností a zavedly sítě na rozvoj 

podnikatelských dovedností, které by propojily vzdělávací systém a systém odborné 

přípravy s tvůrčími podniky a kulturními a uměleckými institucemi s cílem rozvíjet 

interdisciplinární přístup; vybízí EU a členské státy, aby rozšiřovaly řešení umožňující 

podněcovat rozvoj talentů a dovedností v rámci kulturních a kreativních odvětví, 

například poskytováním inovativních a pružných dotací na podporu tvořivosti a rozvoj 

                                                 
1 Kulturní časy - první globální mapa kulturního a kreativního průmyslu, prosinec 2015 (Cultural times - the first 

global map of cultural and creative industries). 
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inovace a talentů; 

6. poukazuje na to, že podle průzkumu, který Komise provedla v roce 2013, mají překážky v 

oblasti přístupu k financování v kulturních a kreativních odvětvích specifickou povah, 

neboť tato odvětví čelí větším problémům, pokud jde přilákání kapitálu a investice z 

důvodu limitované databáze, nedostatku okamžitě dostupných informací o zdrojích 

financování, nedostatku obchodních dovedností, závislosti na veřejných investičních 

programech a z důvodu chybějících dostatečných informací v důsledku problémů při 

posuzování rizik a oceňování hmatatelného vlastnictví, jako jsou práva duševního 

vlastnictví; 

7. zdůrazňuje proto, že má-li se zlepšit přístup k finančním prostředkům v kulturních a 

kreativních odvětvích, je zapotřebí nalézt řešení problému přístupu k financování, která 

budou odpovídat potřebám těchto odvětví, konkrétně je nutné získat odborné znalosti o 

posuzování specifických rizik vyplývajících z nedostatečného hmotného kolaterálu, 

závislosti na nehmotných aktivech a nejistoty tržní poptávky v době přechodu na digitální 

model; konstatuje, že tyto odborné znalosti musí mít jak mikropodniky a malé a střední 

podniky, tak finanční instituce; zdůrazňuje, že jako zajištění lze akceptovat práva 

duševního vlastnictví; zdůrazňuje, že je důležité harmonizovat ustanovení legislativního 

rámce upravujícího daně a práva duševního vlastnictví v EU s cílem podporovat snahu 

přilákat investice a financování určené kulturním a kreativním MSP; 

8. zdůrazňuje, že je třeba podpořit lepší interakci mezi EU a členskými státy a usnadnit 

výměnu osvědčených postupů mezi členskými státy, a navrhuje, aby bylo k dispozici více 

analýz údajů s cílem zvýšit informovanost a znalosti o investičních a obchodních 

příležitostech, které skýtají podniky v kulturních a kreativních odvětvích, jako například 

opatření k podpoře digitalizace; 

9. vítá zřízení záručního mechanismu programu Kreativní Evropa, i přes skutečnost, že jej 

doprovázelo velké zpoždění, neboť se jedná o jeden z klíčových nástrojů k řešení naléhavé 

potřeby přístupu k úvěrům na financování inovativních a udržitelných projektů v 

kulturních a tvůrčích odvětvích, jež zahrnují mikropodniky, MSP, menší neziskové 

organizace a nevládní organizace, a rovněž jeden z klíčových nástrojů pro zajištění 

spravedlivých odměn pro tvůrce; vítá iniciativu, již představuje integrovaný systém 

školení, který záruční mechanismus nabízí bankéřům a finančním zprostředkovatelům; 

důrazně doporučuje, aby byla v průběhu roku 2016 zavedena nezbytná opatření, jak 

stanovil původní návrh Komise; připomíná, že se očekává, že tzv. investiční propast podle 

posouzení ex-ante provedeného Komisí přesahuje částku 1 miliardy EUR ročně, přičemž 

se jedná o výši ztracených investic způsobených tím, že je podnikům s kvalitní 

podnikatelskou strategií a dobrým rizikovým profilem buď odmítnuta půjčka, nebo se 

rozhodnou, že o ni vůbec nepožádají, protože nedisponují dostatečnými aktivy 

použitelnými jako kolaterál; 

10. vítá novou zprávu, již zveřejnila expertní skupina členských států EU pro přístup k 

financování pro kreativní a kulturní odvětví a která byla vypracována v rámci otevřené 

metody koordinace, a zdůrazňuje, že doporučení obsažená v této zprávě by měla být 

Komisí realizována s cílem vytvořit účinnější a inovativní nástroje a usnadnit přístup k 

financování; 

11. navrhuje, že by nedostatek financování v tvůrčích a kulturních odvětvích mohl být 
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vyrovnán posílením zájmu soukromého sektoru, což si od EU vyžaduje zavedení 

regulačního rámce umožňujícího příležitosti pro přeshraniční kapitálové financování v 

rámci EU; 

12. domnívá se, že s ohledem na škrty veřejných financí pro kulturní a tvůrčí odvětví je 

vysoce důležité, aby EU a její členské státy a jejich regionální a pověřená správa a orgány 

zavedly předběžné podmínky pro přímý přístup na kapitálové trhy a rozšířily spektrum 

nástrojů financování, které mají mikropodniky a MSP působící v kulturních a tvůrčích 

odvětvích k dispozici, o nové inovativní programy financování, jež budou ve společném 

zájmu spotřebitelů, tvůrců, distributorů a nakladatelů, jako jsou mikroúvěry, splatné 

příspěvky, skupinové financování, tzv. business angels, přímé úvěrování, daňové odpočty, 

financování rizikovým kapitálem, rizikový kapitál a zavedení veřejných záručních 

systémů; poukazuje na význam toho, aby byly posouzeny možnosti související s 

veřejnými zakázkami v oblasti inovací v rámci programu Horizont 2020, především pak 

prostřednictvím pobídek k vytváření partnerství veřejného a soukromého sektoru; 

zdůrazňuje, že informace o dostupných zdrojích financování by měly být zpřístupněny a 

měly by být snadno dostupné; 

13. konstatuje, že společně s budováním kapacit a ochranou před úvěrovým rizikem budou 

finanční zprostředkovatelé navrhovat propagační plány ve svých žádostech směřovaných 

Evropskému investičnímu fondu s cílem pomoci financovat udržitelné a inovativní 

projekty pro mikropodniky a malé a střední podniky, včetně (za určitých podmínek) 

veřejných kulturních institucí; 

14. vítá probíhající projekt Komise týkající se skupinového financování pro kulturní a tvůrčí 

odvětví a konstatuje, že podle osvědčených postupů financování v těchto odvětvích v 

členských státech by se měly politické a regulační rámce zaměřit na skupinové 

financování založené na odměně a na darech, které jsou nejčastěji využívanou metodou ze 

strany MSP v tvůrčím odvětví; 

15. konstatuje, že je stále možné výrazně optimalizovat účinnější spolupůsobení evropských 

strukturálních a investičních fondů s dalšími evropskými programy stanovené v 

programovém období 2014–2020, které je v případě programu ERASMUS+ a Creative 

Europe upřesněno v bodech 4.6 a 6.4 přílohy 1 nařízení o společných ustanoveních1, a to 

jednak lepším poskytováním informací o něm v celé EU, jednak jeho mnohem 

důraznějším prosazováním v členských státech a jejich regionech; 

16. zdůrazňuje úlohu výměnných programů, zejména mobility v rámci odborného vzdělávání 

a přípravy, které umožňují navázat spolupráci mezi jednotlivými podnikatelskými 

oblastmi, propojovat tvořivost s podnikatelskými dovednostmi a umožnit účastníkům, aby 

lépe pochopili skutečné potřeby podniků; vyzývá tudíž k rozšíření příležitostí financování, 

z nichž mohou těžit MSP v kulturním a tvůrčím odvětví, s cílem poskytovat vysoce 

kvalitní příležitosti pro mobilitu. 

                                                 
1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013 ze dne 17. prosince 2013 o společných 

ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti, 

Evropském zemědělském fondu pro rozvoj venkova a Evropském námořním a rybářském fondu, o obecných 

ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti a 

Evropském námořním a rybářském fondu a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 (Úř. věst. L 347, 

20.12.2013, s. 320). Příloha 1: Společný strategický rámec, tamtéž, s. 412.  



 

PE580.400v02-00 6/7 AD\1096516CS.doc 

CS 

 



 

AD\1096516CS.doc 7/7 PE580.400v02-00 

 CS 

VÝSLEDEK KONEČNÉHO HLASOVÁNÍ 
VE VÝBORU POŽÁDANÉM O STANOVISKO 

 

Datum přijetí 30.5.2016    

Výsledek konečného hlasování +: 

–: 

0: 

17 

0 

2 

Členové přítomní při konečném 

hlasování 

Isabella Adinolfi, Andrea Bocskor, Nikolaos Chountis, Mircea Diaconu, 

Giorgos Grammatikakis, Petra Kammerevert, Svetoslav Hristov 

Malinov, Curzio Maltese, Sabine Verheyen, Julie Ward, Bogdan 

Brunon Wenta, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Michaela Šojdrová 

Náhradníci přítomní při konečném 

hlasování 

Rosa D’Amato, Sylvie Goddyn, Ilhan Kyuchyuk, Ernest Maragall, 

Emma McClarkin, Hannu Takkula 

 


