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POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 

Výbor pro kulturu a vzdělávání vyzývá Rozpočtový výbor a Hospodářský a měnový výbor 

jako příslušné výbory, aby zohlednily tyto pozměňovací návrhy: 

Pozměňovací návrh  1 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 1 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(1) Investice do infrastruktury v Unii v 

roce 2016 představovaly 1,8 % HDP EU, 

oproti 2,2 % v roce 2009 tedy poklesly a 

byly zhruba o 20 % nižší než míra investic 

před globální finanční krizí. Ačkoli tedy 

Unie zaznamenává zlepšení poměru 

investic k HDP, zůstávají pod úrovní 

očekávanou v období silného 

hospodářského oživení a dostatečně 

nekompenzují několikaleté období 

nedostatku investic. Ještě důležitější je, že 

stávající a předpovídaná úroveň investic 

nepokrývá unijní potřeby strukturálních 

investic s ohledem na technologické změny 

a globální konkurenceschopnost, včetně 

investic do inovací, dovedností, 

infrastruktury a malých a středních 

podniků, a na potřebu řešit klíčové 

společenské výzvy, jako je udržitelnost 

nebo stárnutí obyvatelstva. V důsledku 

toho je pro řešení selhání trhu a 

suboptimální investiční situace nutné 

pokračování podpory, která by omezila 

investiční mezeru v cílových sektorech, a 

pomohla tak dosáhnout cílů politiky Unie. 

(1) Investice do infrastruktury v Unii v 

roce 2016 představovaly 1,8 % HDP EU, 

oproti 2,2 % v roce 2009 tedy poklesly a 

byly zhruba o 20 % nižší než míra investic 

před globální finanční krizí. Ačkoli tedy 

Unie zaznamenává zlepšení poměru 

investic k HDP, zůstávají pod úrovní 

očekávanou v období silného 

hospodářského oživení a dostatečně 

nekompenzují několikaleté období 

nedostatku investic. Ještě důležitější je, že 

stávající a předpovídaná úroveň investic 

nepokrývá unijní potřeby strukturálních 

investic s ohledem na technologické změny 

a globální konkurenceschopnost, včetně 

investic do inovací, kreativity a vzdělávání, 

infrastruktury a malých a středních 

podniků, zejména v kulturním a 

kreativním odvětví, a na potřebu řešit 

klíčové společenské výzvy, jako je 

udržitelnost, demografický vývoj nebo 

odchod vysoce vzdělaných a 

kvalifikovaných mladých lidí do 

zahraničí. V důsledku toho je pro řešení 

selhání trhu a suboptimální investiční 

situace nutné pokračování podpory, která 

by omezila investiční mezeru v cílových 

sektorech, a pomohla tak dosáhnout cílů 

politiky Unie. 

 

Pozměňovací návrh  2 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 3 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(3) V posledních letech přijala Unie 

ambiciózní strategie pro dokončení 

jednotného trhu a pro stimulaci 

udržitelného růstu a vytváření pracovních 

míst, jako je unie kapitálových trhů, 

strategie pro jednotný digitální trh, balíček 

Čistá energie pro všechny Evropany, akční 

plán EU pro oběhové hospodářství, 

strategie pro nízkoemisní mobilitu a 

obranná a kosmická strategie pro Evropu. 

Fond InvestEU by měl využívat a zesilovat 

synergie mezi těmito vzájemně se 

posilujícími strategiemi prostřednictvím 

podpory investic a přístupu k financování. 

(3) V posledních letech přijala Unie 

ambiciózní strategie pro dokončení 

jednotného trhu a pro stimulaci 

udržitelného růstu a vytváření pracovních 

míst, jako je unie kapitálových trhů, 

strategie pro jednotný digitální trh, 

evropská agenda pro kulturu, balíček 

Čistá energie pro všechny Evropany, akční 

plán EU pro oběhové hospodářství, 

strategie pro nízkoemisní mobilitu a 

obranná a kosmická strategie pro Evropu. 

Fond InvestEU by měl využívat a zesilovat 

synergie mezi těmito vzájemně se 

posilujícími strategiemi prostřednictvím 

podpory investic a přístupu k financování. 

 

Pozměňovací návrh  3 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 5 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(5) Fond InvestEU by měl přispívat ke 

zlepšování konkurenceschopnosti Unie, 

mimo jiné v oblasti inovací a digitalizace, 

k udržitelnosti hospodářského růstu Unie, k 

sociální odolnosti a inkluzivnosti a k 

integraci kapitálových trhů Unie, a to 

včetně řešení odstraňujících jejich 

roztříštěnost a zvyšujících různorodost 

zdrojů financování podniků v Unii. V této 

souvislosti by měl podporovat projekty, 

které jsou technicky a ekonomicky 

životaschopné, a to poskytnutím rámce pro 

využívání dluhových nástrojů, nástrojů pro 

sdílení rizik a kapitálových nástrojů na 

základě záruky z rozpočtu Unie a 

příspěvků prováděcích partnerů. Měl by 

být založen na poptávce, přičemž podpora 

v rámci Fondu InvestEU by se zároveň 

měla soustředit na příspěvky k plnění cílů 

politiky Unie. 

(5) Fond InvestEU by měl přispívat ke 

zlepšování konkurenceschopnosti Unie, 

mimo jiné v oblasti inovací a digitalizace, 

k udržitelnosti hospodářského růstu Unie, k 

sociální odolnosti a inkluzivnosti, k 

posilování lidských dovedností a 

schopností jakožto klíčových faktorů, 

které podporují hospodářský, sociální a 

kulturní rozvoj, a k integraci kapitálových 

trhů Unie, a to včetně řešení odstraňujících 

jejich roztříštěnost, přispívajících k 

podpoře dvojí hodnoty kulturních a 

kreativních odvětví a zvyšujících 

různorodost zdrojů financování podniků v 

Unii. V této souvislosti by měl podporovat 

projekty, které jsou technicky a 

ekonomicky životaschopné, a to 

poskytnutím rámce pro využívání 

dluhových nástrojů, nástrojů pro sdílení 

rizik a kapitálových nástrojů na základě 

záruky z rozpočtu Unie a příspěvků 

prováděcích partnerů. Měl by být založen 

na poptávce, přičemž podpora v rámci 
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Fondu InvestEU by se zároveň měla 

soustředit na příspěvky k plnění cílů 

politiky Unie. 

 

Pozměňovací návrh  4 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 5 a (nový) 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (5a) Cílem nástroje InvestEU je 

financování ekonomických, kulturních a 

sociálních subjektů, které mají rizikový 

profil a které soukromí investoři nechtějí 

podporovat v rámci klasičtějších portfolií. 

Měl by zdůraznit obrovský potenciál 

těchto subjektů, pokud jde o inovace a 

sociální rozvoj, a podporovat tak nové 

chápání ze strany finančních 

zprostředkovatelů. 

 

Pozměňovací návrh  5 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 6 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(6) Fond InvestEU by měl podporovat 

investice do hmotných i nehmotných aktiv 

s cílem stimulovat růst, investice a 

zaměstnanost, čímž přispěje k většímu 

blahobytu a spravedlivějšímu rozložení 

příjmů v Unii. Intervence Fondu InvestEU 

by měly doplňovat unijní podporu 

poskytovanou prostřednictvím grantů. 

(6) Fond InvestEU by měl podporovat 

investice do hmotných i nehmotných aktiv, 

včetně kulturního dědictví, s cílem 

stimulovat růst a soudržnost, udržitelné 

investice do strategických oblastí a trvalou 

zaměstnanost, vzdělávání a dovednosti, 

čímž přispěje k většímu blahobytu, ke 

kulturnímu rozvoji a rovným příležitostem 
v Unii. Intervence Fondu InvestEU by 

měly doplňovat unijní podporu 

poskytovanou prostřednictvím grantů. 

 

Pozměňovací návrh  6 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 11 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(11) Podle zprávy o globálních rizicích z 

roku 2018, kterou vydalo Světové 

ekonomické fórum, souvisí polovina z 

deseti nejzásadnějších rizik ohrožujících 

globální ekonomiku s životním prostředím. 

Tato rizika zahrnují znečištění ovzduší, 

půdy a vody, mimořádné povětrnostní jevy, 

ztrátu biodiverzity a neúspěchy v oblasti 

zmírňování klimatických změn a 

přizpůsobování se těmto změnám. 

Environmentální zásady jsou silně 

zakotveny ve Smlouvách a mnoha unijních 

politikách. Proto by začleňování 

environmentálních cílů mělo být 

podporováno i v rámci operací 

souvisejících s Fondem InvestEU. Ochrana 

životního prostředí a s ním související 

předcházení ekologickým rizikům a jejich 

řízení by měly být začleněny do přípravy a 

provádění investic. EU by rovněž měla 

sledovat své výdaje související 

s biologickou rozmanitostí a kontrolou 

znečištění ovzduší s cílem splnit povinnosti 

týkající se podávání zpráv v rámci Úmluvy 

o biologické rozmanitosti a směrnice 

Evropského parlamentu a Rady (EU) 

2016/228415. Investice přidělené na cíle 

environmentální udržitelnosti by proto 

měly být sledovány pomocí společných 

metodik, jež jsou v souladu s metodikou 

vypracovanou v rámci jiných programů 

Unie pro klima, biologickou rozmanitost 

a řízení znečištění ovzduší, čímž by se 

umožnilo posuzování individuálních 

i společných dopadů investic na klíčové 

složky přírodního kapitálu, včetně ovzduší, 

vody, půdy a biologické rozmanitosti. 

(11) Podle zprávy o globálních rizicích z 

roku 2018, kterou vydalo Světové 

ekonomické fórum, souvisí polovina z 

deseti nejzásadnějších rizik ohrožujících 

globální ekonomiku s životním prostředím. 

Tato rizika zahrnují znečištění ovzduší, 

půdy a vody, mimořádné povětrnostní jevy, 

ztrátu biodiverzity a neúspěchy v oblasti 

zmírňování klimatických změn a 

přizpůsobování se těmto změnám. 

Environmentální zásady jsou silně 

zakotveny ve Smlouvách a mnoha unijních 

politikách. Proto by začleňování 

environmentálních cílů mělo být 

podporováno i v rámci operací 

souvisejících s Fondem InvestEU. Ochrana 

životního prostředí, vzdělávání a odborná 

příprava za účelem posouzení 

environmentálních dopadů a s ním 

související předcházení ekologickým 

rizikům a jejich řízení by měly být 

začleněny do přípravy a provádění investic. 

EU by rovněž měla sledovat své výdaje 

související s biologickou rozmanitostí 

a kontrolou znečištění ovzduší s cílem 

splnit povinnosti týkající se podávání zpráv 

v rámci Úmluvy o biologické rozmanitosti 

a směrnice Evropského parlamentu a Rady 

(EU) 2016/228415. Investice přidělené 

na cíle environmentální udržitelnosti by 

proto měly být sledovány pomocí 

společných metodik, jež jsou v souladu 

s metodikou vypracovanou v rámci jiných 

programů Unie pro klima, biologickou 

rozmanitost a řízení znečištění ovzduší, 

čímž by se umožnilo posuzování 

individuálních i společných dopadů 

investic na klíčové složky přírodního 

kapitálu, včetně ovzduší, vody, půdy 

a biologické rozmanitosti. 

_________________ _________________ 

15 Směrnice Evropského parlamentu a 

Rady (EU) 2016/2284 ze dne 14. prosince 

2016 o snížení národních emisí některých 

látek znečišťujících ovzduší, o změně 

směrnice 2003/35/ES a o zrušení směrnice 

15 Směrnice Evropského parlamentu a 

Rady (EU) 2016/2284 ze dne 14. prosince 

2016 o snížení národních emisí některých 

látek znečišťujících ovzduší, o změně 

směrnice 2003/35/ES a o zrušení směrnice 
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2001/81/ES (Úř. věst. L 344, 17.12.2016, s. 

1). 

2001/81/ES (Úř. věst. L 344, 17.12.2016, s. 

1). 

 

Pozměňovací návrh  7 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 12 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(12) Investiční projekty s výraznou 

podporou Unie, obzvláště v oblasti 

infrastruktury, by měly podléhat ověřování 

udržitelnosti v souladu s pokyny, které by 

měla vypracovat Komise ve spolupráci s 

prováděcími partnery v rámci Programu 

InvestEU, a za pomoci vhodného využití 

kritérií stanovených v [nařízení o zřízení 

rámce pro usnadnění udržitelného 

investování] s cílem určit, zda je určitá 

hospodářská činnost z hlediska životního 

prostředí udržitelná, a to v souladu s 

pokyny vypracovanými pro jiné programy 

Unie. Tyto pokyny by měly obsahovat 

přiměřená ustanovení, aby se zabránilo 

nepřiměřené administrativní zátěži. 

(12) Investiční projekty s výraznou 

podporou Unie, obzvláště v oblasti 

infrastruktury, by měly podléhat ověřování 

udržitelnosti a přístupnosti v souladu s 

pokyny, které by měla vypracovat Komise 

ve spolupráci s prováděcími partnery v 

rámci Programu InvestEU, a za pomoci 

vhodného využití kritérií stanovených v 

[nařízení o zřízení rámce pro usnadnění 

udržitelného investování] s cílem určit, zda 

je určitá hospodářská činnost z hlediska 

životního prostředí udržitelná, a to v 

souladu s pokyny vypracovanými pro jiné 

programy Unie. Tyto pokyny by měly 

obsahovat přiměřená ustanovení, aby se 

zabránilo nepřiměřené administrativní 

zátěži. 

 

Pozměňovací návrh  8 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 12 a (nový) 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (12a) Kulturní dědictví má pro 

evropskou společnost nesmírnou hodnotu 

z kulturního, environmentálního, 

sociálního a ekonomického hlediska a 

jeho udržitelné řízení tak představuje 

strategickou volbu pro 21. století, jak 

Rada zdůraznila ve svých závěrech ze dne 

21. května 20141a. Nicméně příspěvek 

kulturního dědictví k vytváření hodnoty, 

dovedností a pracovních míst a ke kvalitě 

života se podceňuje. 
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 _________________ 

 1a Závěry Rady ze dne 21. května 2014 o 

kulturním dědictví jako strategickém 

zdroji pro udržitelný rozvoj Evropy (Úř. 

věst. C 183, 14.6.2014, s. 36). 

 

Pozměňovací návrh  9 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 12 b (nový) 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (12b) Evropský rok kulturního dědictví 

přispívá k posílení a informování o 

příspěvku evropského kulturního dědictví 

pro společnost a hospodářství 

prostřednictvím jeho přímého i nepřímého 

ekonomického potenciálu. K tomu patří i 

schopnost podporovat kulturní a kreativní 

odvětví, včetně malých a středních 

podniků a inspirovat tvořivost a inovace, 

podporovat udržitelný rozvoj a cestovní 

ruch, posilovat sociální soudržnost a 

vytvářet trvalá pracovní místa. 

 

Pozměňovací návrh  10 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 13 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(13) Nízká míra investic do 

infrastruktury v Unii během finanční krize 

oslabila schopnost Unie podporovat 

udržitelný růst, konkurenceschopnost a 

konvergenci. Pro splnění cílů Unie 

týkajících se udržitelnosti, včetně 

energetických a klimatických cílů do roku 

2030, mají zásadní význam výrazné 

investice do evropské infrastruktury. V 

souvislosti s tím by se podpora z Fondu 

InvestEU měla zaměřovat na investice do 

infrastruktury v oblasti dopravy, energetiky 

včetně energetické účinnosti a obnovitelné 

energie, životního prostředí a klimatu, 

(13) Nízká míra investic do 

infrastruktury v Unii během finanční krize 

oslabila schopnost Unie podporovat 

udržitelný růst, konkurenceschopnost a 

konvergenci. Pro splnění cílů Unie 

týkajících se udržitelnosti, včetně 

energetických a klimatických cílů do roku 

2030, mají zásadní význam výrazné 

investice do evropské infrastruktury. V 

souvislosti s tím by se podpora z Fondu 

InvestEU měla zaměřovat na investice do 

infrastruktury v oblasti dopravy, energetiky 

včetně energetické účinnosti a obnovitelné 

energie, životního prostředí a klimatu, 
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námořní a digitální oblasti. Pro 

maximalizaci dopadů a přidané hodnoty 

unijní finanční podpory je vhodné 

podporovat zjednodušený investiční 

proces, který umožní zviditelnění rezervy 

projektů a soudržnost mezi příslušnými 

programy Unie. Vzhledem k 

bezpečnostním hrozbám by investiční 

projekty podporované Unií měly zohlednit 

zásady ochrany občanů na veřejných 

prostranstvích. Zde by se měly doplňovat s 

působením ostatních unijních fondů, jako 

je Evropský fond pro regionální rozvoj, 

které poskytují podporu pro bezpečnostní 

komponenty investic do veřejných 

prostranství, dopravy, energetiky a dalších 

klíčových infrastruktur. 

námořní a digitální oblasti. Pro 

maximalizaci dopadů a přidané hodnoty 

unijní finanční podpory je vhodné 

podporovat zjednodušený investiční 

proces, který umožní zviditelnění rezervy 

projektů a soudržnost mezi příslušnými 

programy Unie. Vzhledem k 

bezpečnostním hrozbám by investiční 

projekty podporované Unií měly zohlednit 

zásady ochrany občanů na veřejných 

prostranstvích a na místech, kde se 

shromažďuje větší množství lidí, jako jsou 

stadiony, vzdělávací instituce, muzea a 

památky. Zde by se měly doplňovat s 

působením ostatních unijních fondů, jako 

je Evropský fond pro regionální rozvoj, 

které poskytují podporu pro bezpečnostní 

komponenty investic do veřejných 

prostranství, dopravy, energetiky a dalších 

klíčových infrastruktur. 

 

Pozměňovací návrh  11 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 14 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(14) Ačkoli se celková míra investic v 

Unii zvyšuje, investice do rizikovějších 

činností, jako je výzkum a inovace, jsou 

stále nedostačující. Výsledný nedostatek 

investic do výzkumu a inovací poškozuje 

průmyslovou a hospodářskou 

konkurenceschopnost Unie a kvalitu života 

jejích obyvatel. Fond InvestEU by měl 

poskytovat vhodné finanční produkty pro 

krytí různých fází inovačního cyklu a 

širokou škálu zúčastněných subjektů, 

zejména aby bylo možné v Unii rozšiřovat 

a zavádět řešení v komerčním měřítku tak, 

aby tato řešení byla na světových trzích 

konkurenceschopná. 

(14) Ačkoli se celková míra investic 

v Unii zvyšuje, investice do rizikovějších 

činností, jako je poskytování rizikového 

kapitálu inovativním malým a středním 

podnikům, které působí v kulturních a 

kreativních odvětvích, jsou stále 

nedostačující. Výsledný nedostatek 

investic do výzkumu a inovací, zejména do 

kulturních a kreativních odvětví, která 

významným způsobem přispívají k 

inovacím, poškozuje průmyslovou a 

hospodářskou konkurenceschopnost Unie a 

kvalitu života jejích obyvatel. Fond 

InvestEU by měl poskytovat vhodné 

finanční produkty pro krytí různých fází 

inovačního cyklu a širokou škálu 

zúčastněných subjektů, zejména mladých 

podnikatelů, aby bylo možné v Unii 

rozšiřovat a zavádět řešení v komerčním 

měřítku tak, aby tato řešení byla na 
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světových trzích konkurenceschopná. 

 

Pozměňovací návrh  12 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 15 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(15) Je naléhavě zapotřebí výrazně 

pracovat na investování do digitální 

transformace a distribuování jejích 

přínosů mezi všechny občany a podniky 

Unie. Silný politický rámec strategie pro 

jednotný digitální trh by nyní měly doplnit 

investice s podobnou mírou ambicí, včetně 

investic do umělé inteligence. 

(15) Je naléhavě zapotřebí výrazně 

pracovat na investování do digitální 

transformace, na podpoře digitálních 

dovedností a potírání mezigeneračních 

rozdílů, tak aby to bylo co nejvíce 

přínosné pro všechny občany a podniky 

Unie. Silný politický rámec strategie pro 

jednotný digitální trh by nyní měly doplnit 

investice s podobnou mírou ambicí, včetně 

investic do umělé inteligence. 

 

Pozměňovací návrh  13 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 16 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(16) Malé a střední podniky hrají v Unii 

zásadní úlohu. Ovšem vzhledem k tomu, že 

jsou vnímány jako vysoce rizikové a 

nemají dostatečné zajištění, čelí 

problémům v oblasti přístupu k 

financování. Další výzvy souvisí s 

potřebou malých a středních podniků 

udržet si konkurenceschopnost 

prostřednictvím digitalizace, 

internacionalizace a inovací a také 

zvyšováním dovedností svých 

zaměstnanců. V porovnání s většími 

podniky navíc mají přístup k užšímu 

souboru finančních zdrojů: obvykle 

nevydávají dluhopisy a mají jen omezený 

přístup na burzy cenných papírů nebo k 

velkým institucionálním investorům. 

Problém přístupu k financování je ještě 

větší v případě malých a středních podniků, 

jejichž činnost je zaměřena na nehmotná 

(16) Malé a střední podniky, zejména v 

kulturním a kreativním odvětví, hrají v 

Unii zásadní úlohu. Ovšem vzhledem k 

tomu, že jsou vnímány jako vysoce 

rizikové a nemají dostatečné zajištění, čelí 

problémům v oblasti přístupu k 

financování. Další výzvy souvisí s 

potřebou malých a středních podniků 

udržet si konkurenceschopnost 

prostřednictvím digitalizace, 

internacionalizace a inovací a také 

zvyšováním dovedností svých 

zaměstnanců. V porovnání s většími 

podniky navíc mají přístup k užšímu 

souboru finančních zdrojů: obvykle 

nevydávají dluhopisy a mají jen omezený 

přístup na burzy cenných papírů nebo k 

velkým institucionálním investorům. 

Problém přístupu k financování je ještě 

větší v případě malých a středních podniků, 
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aktiva. Malé a střední podniky v Unii jsou 

značně závislé na bankách a dluhovém 

financování formou bankovních 

kontokorentních úvěrů, bankovních půjček 

nebo leasingu. Podpora malých a středních 

podniků, které čelí výše uvedeným 

výzvám, a poskytování rozmanitějších 

zdrojů financování je nezbytné pro zvýšení 

schopnosti malých a středních podniků 

financovat svůj vznik, růst a rozvoj a 

překonat ekonomické poklesy a také pro 

zvýšení odolnosti hospodářství a 

finančního systému během ekonomického 

poklesu či otřesů. Navíc to doplňuje 

iniciativy, které jsou již realizovány v 

kontextu unie kapitálových trhů. Fond 

InvestEU by měl poskytovat příležitost 

zaměřit se na specifické, více zacílené 

finanční produkty. 

jejichž činnost je zaměřena na nehmotná 

aktiva, jako jsou práva k duševnímu 

vlastnictví, zejména v kulturních a 

kreativních odvětvích. Malé a střední 

podniky v Unii jsou značně závislé na 

bankách a dluhovém financování formou 

bankovních kontokorentních úvěrů, 

bankovních půjček nebo leasingu. Podpora 

malých a středních podniků, které čelí výše 

uvedeným výzvám, a poskytování 

rozmanitějších zdrojů financování je 

nezbytné pro zvýšení schopnosti malých a 

středních podniků financovat svůj vznik, 

růst a rozvoj a překonat ekonomické 

poklesy a také pro zvýšení odolnosti 

hospodářství a finančního systému během 

ekonomického poklesu či otřesů. Navíc to 

doplňuje iniciativy, které jsou již 

realizovány v kontextu unie kapitálových 

trhů. Fond InvestEU by měl poskytovat 

příležitost zaměřit se na specifické, více 

zacílené finanční produkty. 

 

Pozměňovací návrh  14 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 16 a (nový) 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (16a) Kulturní a kreativní odvětví mají 

dvojí vnitřní hodnotu, jelikož 

prostřednictvím přímých vazeb na umělce 

a tvůrce uchovávají a podporují kulturní a 

jazykovou rozmanitost a posilují 

evropskou, národní, regionální a místní 

identitu, přičemž podporují sociální 

soudržnost a společně s různými modely 

vytváření hodnoty významně přispívají k 

tvořivosti, investicím, růstu, inovacím a 

zaměstnanosti a jsou hnacím motorem 

udržitelného hospodářského růstu v EU a 

jejích členských státech. 

 

Pozměňovací návrh  15 

Návrh nařízení 
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Bod odůvodnění 16 b (nový) 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (16b) Není příliš pravděpodobné, že by 

zaměstnání v odvětví kultury byla 

přesunuta do zahraničí, neboť jsou 

vázána na specifické kompetence z oblasti 

kultury, často na regionální úrovni, a 

historie. Kulturní a kreativní odvětví navíc 

přispívají výraznou měrou a více než 

jakékoli jiné odvětví k zaměstnanosti 

mladých lidí a v období hospodářské krize 

po roce 2008 prokázala největší odolnost. 

Zaměstnanost v kulturních a kreativních 

odvětvích mezi lety 2008 a 2014 v celé EU 

fakticky vzrostla. 

 

Pozměňovací návrh  16 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 17 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(17) Jak uvádí diskusní dokument o 

sociálním rozměru Evropy 16 a evropský 

pilíř sociálních práv17, budování 

inkluzivnější a spravedlivější Unie 

představuje klíčovou prioritu pro řešení 

nerovnosti v Unii a pro podporu politik 

sociálního začlenění v Evropě. Nerovnost 

příležitostí ovlivňuje především přístup ke 

vzdělání, odborné přípravě a zdravotní 

péči. Investice do ekonomiky související se 

společenským, dovednostním a lidským 

kapitálem a také do integrování 

znevýhodněných skupin obyvatel do 

společnosti může zlepšit ekonomické 

příležitosti, obzvláště při koordinaci na 

úrovni EU. Fond InvestEU by měl být 

využíván na podporu investic do 

vzdělávání a odborné přípravy, na pomoc 

při zvyšování zaměstnanosti, zejména mezi 

osobami s nízkou mírou dovedností a 

osobami dlouhodobě nezaměstnanými, a ke 

zlepšení situace v oblasti mezigenerační 

solidarity, zdravotnictví, bezdomovectví, 

(17) Jak uvádí diskusní dokument o 

sociálním rozměru Evropy 16 a evropský 

pilíř sociálních práv17, budování 

inkluzivnější a spravedlivější Unie 

představuje klíčovou prioritu pro řešení 

nerovnosti v Unii a pro podporu politik 

sociálního začlenění v Evropě. Nerovnost 

příležitostí ovlivňuje především přístup ke 

vzdělání, odborné přípravě, zdravotní péči, 

kultuře a kulturnímu dědictví. Investice 

do ekonomiky související se 

společenským, dovednostním a lidským 

kapitálem a také do integrování 

znevýhodněných skupin obyvatel, a 

zejména osob se zdravotním postižením, 
do společnosti může zlepšit ekonomické 

příležitosti, obzvláště při koordinaci na 

úrovni EU. Fond InvestEU by měl být 

využíván na podporu investic do 

vzdělávání a odborné přípravy, i na údržbu 

a modernizaci vzdělávacích zařízení, 

včetně seizmického zodolnění a 

odstranění architektonických překážek, na 
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digitální inkluze a rozvoje komunit a 

situace týkající se role a místa mladých a 

zranitelných lidí ve společnosti, a to včetně 

státních příslušníků třetích zemí. Program 

InvestEU by měl také přispívat k podpoře 

evropské kultury a kreativity. Aby bylo 

možné reagovat na zásadní společenské 

proměny v Unii a proměny pracovního trhu 

v průběhu následujícího desetiletí, je 

nezbytné investovat do lidského kapitálu, 

mikrofinancování, financování sociálních 

podniků a nových obchodních modelů 

sociální ekonomiky, včetně investic se 

sociálním dopadem a zadávání zakázek se 

sociálními výsledky. Program InvestEU by 

měl posilovat vznikající ekosystém 

sociálního trhu a zvyšovat nabídku 

financování a přístup k němu v případě 

mikropodniků a sociálních podniků, aby 

byla uspokojena poptávka těch, kdo to 

nejvíce potřebují. Zpráva pracovní skupiny 

na vysoké úrovni o investicích do sociální 

infrastruktury v Evropě18 identifikovala 

investiční mezery v oblasti sociální 

infrastruktury a služeb včetně vzdělávání, 

odborné přípravy, zdraví a bydlení, které 

vyžadují podporu, a to i na úrovni EU. 

Proto by měla být na podporu rozvoje 

hodnotového řetězce sociálního trhu a 

odolnější Unie využita kolektivní síla 

veřejného, komerčního i filantropického 

kapitálu a také podpora nadací. 

pomoc při zvyšování zaměstnanosti, 

zejména mezi osobami s nízkou mírou 

dovedností a osobami dlouhodobě 

nezaměstnanými, a ke zlepšení situace v 

oblasti mezigenerační solidarity, 

zdravotnictví, bezdomovectví, digitální 

inkluze a rozvoje komunit, rovnosti žen a 

mužů a situace týkající se role a místa 

mladých a zranitelných lidí ve společnosti, 

a to včetně osob se zdravotním postižením 

a státních příslušníků třetích zemí. 

Program InvestEU by měl také přispívat k 

podpoře kultury a kreativity v Evropě, 

přičemž kulturní a kreativní odvětví jsou 

hlavní hybnou silou růstu a tradičně 

sehrávají důležitou úlohu na místní a 

regionální úrovni, neboť zajišťují 

socioekonomické začlenění a umožňují 

integrovanou a trvale udržitelnou obnovu 

měst. Aby bylo možné reagovat na zásadní 

společenské proměny v Unii a proměny 

pracovního trhu v průběhu následujícího 

desetiletí, je nezbytné investovat do 

lidského kapitálu, mikrofinancování, 

financování sociálních podniků a nových 

obchodních modelů sociální ekonomiky, 

včetně investic se sociálním dopadem a 

zadávání zakázek se sociálními výsledky. 

Program InvestEU by měl posilovat 

vznikající ekosystém sociálního trhu a 

zvyšovat nabídku financování a přístup k 

němu v případě mikropodniků a sociálních 

podniků, a zajistit tak uspokojení poptávky 

těch, kdo to nejvíce potřebují. Zpráva 

pracovní skupiny na vysoké úrovni o 

investicích do sociální infrastruktury v 

Evropě18 identifikovala investiční mezery v 

oblasti sociální infrastruktury a služeb 

včetně vzdělávání, odborné přípravy, 

zdraví a bydlení, které vyžadují podporu, a 

to i na úrovni EU. Proto by měla být na 

podporu rozvoje hodnotového řetězce 

sociálního trhu a odolnější Unie využita 

kolektivní síla veřejného, komerčního i 

filantropického kapitálu a také podpora 

nadací. 

_________________ _________________ 

16 COM(2017) 206. 16 COM(2017) 206 final. 
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17 COM(2017) 250. 17 COM(2017) 250 final. 

18 Publikováno jako Diskusní dokument o 

evropské ekonomice č. 074 v lednu 2018. 

18 Publikováno jako Diskusní dokument o 

evropské ekonomice č. 074 v lednu 2018. 

 

 

Pozměňovací návrh  17 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 18 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(18) Fond InvestEU by měl fungovat v 

rámci čtyř oken, která odpovídají hlavním 

politickým prioritám Unie, totiž udržitelná 

infrastruktura, výzkum, inovace a 

digitalizace, malé a střední podniky a 

sociální investice a dovednosti. 

(18) Fond InvestEU by měl fungovat v 

rámci čtyř oken, která odpovídají hlavním 

politickým prioritám Unie, totiž udržitelná 

infrastruktura, výzkum, inovace, kultura a 

digitalizace, malé a střední podniky a 

sociální investice a dovednosti. 

 

Pozměňovací návrh  18 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 19 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(19) Každé okno by se mělo skládat ze 

dvou složek, totiž složky EU a složky 

členského státu. Složka EU by měla 

přiměřeným způsobem řešit celounijní 

selhání trhu nebo suboptimální investiční 

podmínky; podporované akce by měly mít 

jasnou evropskou přidanou hodnotu. 

Složka členského státu by měla dát 

členským státům možnost přispět částí 

svých zdrojů z fondů v rámci sdíleného 

řízení na tvorbu rezerv pro záruku EU s 

cílem využít záruky EU na finanční či 

investiční operace, které mají řešit 

specifická selhání trhu nebo suboptimální 

investiční podmínky na jejich vlastním 

území, a to včetně znevýhodněných a 

odlehlých oblastí, jako jsou nejvzdálenější 

regiony Unie, za účelem plnění cílů fondu 

v rámci sdíleného řízení. Akce 

podporované z Fondu InvestEU 

prostřednictvím složky EU nebo složky 

(19) Každé okno by se mělo skládat ze 

dvou složek, totiž složky EU a složky 

členského státu. Složka EU by měla 

přiměřeným způsobem řešit celounijní 

selhání trhu nebo suboptimální investiční 

podmínky; podporované akce by měly mít 

jasnou evropskou přidanou hodnotu. 

Složka členského státu by měla dát 

členským státům možnost přispět částí 

svých zdrojů z fondů v rámci sdíleného 

řízení na tvorbu rezerv pro záruku EU s 

cílem využít záruky EU na finanční či 

investiční operace, které mají řešit 

specifická selhání trhu nebo suboptimální 

investiční podmínky na jejich vlastním 

území, a to včetně znevýhodněných, 

pohraničních, špatně přístupných a 

odlehlých oblastí a horských a ostrovních 

regionů, jako jsou nejvzdálenější regiony 

Unie, za účelem plnění cílů fondu v rámci 

sdíleného řízení.  Akce podporované z 
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členského státu by neměly duplikovat či 

vytěsňovat soukromé financování ani 

narušovat hospodářskou soutěž na vnitřním 

trhu. 

Fondu InvestEU prostřednictvím složky 

EU nebo složky členského státu by neměly 

duplikovat či vytěsňovat soukromé 

financování ani narušovat hospodářskou 

soutěž na vnitřním trhu. 

 

Pozměňovací návrh  19 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 33 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(33) Fond InvestEU by měl podle 

potřeby umožňovat bezproblémovou a 

účinnou kombinaci grantů či finančních 

nástrojů nebo grantů a finančních nástrojů, 

které jsou financovány z rozpočtu EU nebo 

z inovačního fondu systému EU pro 

obchodování s emisemi (ETS), s touto 

zárukou v situacích, kdy je to nezbytné pro 

nejlepší podporu investic za účelem řešení 

konkrétních selhání trhu nebo 

suboptimálních investičních situací. 

(33) Fond InvestEU by měl podle 

potřeby umožňovat bezproblémovou a 

účinnou kombinaci grantů či finančních 

nástrojů nebo grantů a finančních nástrojů, 

které jsou financovány z rozpočtu EU nebo 

z inovačního fondu systému EU pro 

obchodování s emisemi (ETS), s touto 

zárukou v situacích, kdy je to nezbytné pro 

nejlepší podporu investic za účelem řešení 

konkrétních selhání trhu nebo 

suboptimálních investičních situací. Mohl 

by doplňovat vybrané projekty v rámci 

jiných evropských programů 

odpovídajících těmto cílům, jako jsou 

programy Erasmus a Kreativní Evropa. 

 

Pozměňovací návrh  20 

Návrh nařízení 

Čl. 3 – odst. 1 – písm. a 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

a) konkurenceschopnosti Unie včetně 

inovací a digitalizace; 

a) konkurenceschopnosti Unie včetně 

inovací, digitalizace, lidského kapitálu a 

kulturního rozměru; 

 

Pozměňovací návrh  21 

Návrh nařízení 

Čl. 3 – odst. 1 – písm. c 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

c) sociální odolnosti a inkluzivitě 

Unie; 

c) sociální odolnosti a inkluzivitě 

Unie, včetně posilování lidských 

dovedností a schopností jakožto klíčových 

faktorů podporujících hospodářský, 

kulturní a sociální rozvoj se zvláštním 

zaměřením na mladé lidi, rovné 

příležitosti a boj proti nezaměstnanosti; 

 

Pozměňovací návrh  22 

Návrh nařízení 

Čl. 3 – odst. 2 – písm. b 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

b) podpora finančních a investičních 

operací v oblasti výzkumu, inovací a 

digitalizace; 

b) podpora finančních a investičních 

operací v oblasti vzdělávání, výzkumu, 

inovací a digitalizace; 

 

Pozměňovací návrh  23 

Návrh nařízení 

Čl. 3 – odst. 2 – písm. c 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

c) zvyšování přístupnosti a 

dostupnosti financování pro malé a střední 

podniky a v řádně opodstatněných 

případech i pro malé podniky se střední 

kapitalizací; 

c) zvyšování přístupnosti a 

dostupnosti financování pro malé a střední 

podniky a v řádně opodstatněných 

případech i pro malé podniky se střední 

kapitalizací, zejména v kulturním a 

kreativním odvětví; 

 

Pozměňovací návrh  24 

Návrh nařízení 

Čl. 3 – odst. 2 – písm. d 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

d) zvyšování přístupnosti a 

dostupnosti mikrofinancování a 

financování sociálních podniků, podpora 

d) zvyšování přístupnosti a 

dostupnosti mikrofinancování a 

financování sociálních podniků, středisek 



 

AD\1170289CS.docx 17/26 PE627.580v02-00 

 CS 

finančních a investičních operací 

souvisejících se sociálními investicemi a 

dovednostmi a rozvoj a konsolidace trhů 

pro sociální investice v oblastech 

uvedených v čl. 7 odst. 1 písm. d). 

odborné přípravy, vzdělávacích institucí a 

organizací, kulturních a kreativních 

odvětví, podpora finančních a investičních 

operací souvisejících se sociálními 

investicemi,  dovednostmi a schopnostmi, 

zejména v oblasti vzdělávání, kultury a 

sportu, a rozvoj a konsolidace trhů pro 

sociální investice v oblastech uvedených v 

čl. 7 odst. 1 písm. d). 

 

Pozměňovací návrh  25 

Návrh nařízení 

Čl. 3 – odst. 2 a (nový) 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 2a. Při dosahování specifických cílů 

uvedených v odstavci 2 program InvestEU 

podporuje finanční a investiční operace v 

kulturním a kreativním odvětví a v 

audiovizuálním odvětví, která jsou 

uvedena v příloze II bodě 8, jako 

průřezový cíl v úzké součinnosti s 

ustanoveními nařízení, kterým se zavádí 

program Kreativní Evropa (2021–2027). 

 

Pozměňovací návrh  26 

Návrh nařízení 

Čl. 7 – odst. 1 – písm. a 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

a) okno pro udržitelnou infrastrukturu: 

zahrnuje udržitelné investice v oblasti 

dopravy, energie, digitálního propojení, 

dodávek a zpracování surových materiálů, 

vesmíru, oceánů a vody, odpadů, přírodní a 

další environmentální infrastruktury, 

vybavení, mobilních aktiv a zavádění 

inovativních technologií, které přispívají k 

dosažení unijních cílů environmentální 

nebo sociální udržitelnosti či obojího nebo 

splňují unijní normy environmentální nebo 

sociální udržitelnosti; 

a) okno pro udržitelnou infrastrukturu: 

zahrnuje udržitelné investice v oblasti 

dopravy, energie, digitálního propojení, 

vzdělávání, kultury, dodávek a zpracování 

surových materiálů, vesmíru, oceánů a 

vody, odpadů, přírodní a další 

environmentální infrastruktury, kulturního 

dědictví, sportu, vybavení, mobilních aktiv 

a zavádění inovativních technologií, které 

přispívají k dosažení unijních cílů 

environmentální nebo sociální udržitelnosti 

či obojího nebo splňují unijní normy 

environmentální nebo sociální 
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udržitelnosti; 

 

Pozměňovací návrh  27 

Návrh nařízení 

Čl. 7 – odst. 1 – písm. b 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

b) okno pro výzkum, inovace a 

digitalizaci: zahrnuje výzkumné a inovační 

aktivity, využití výsledků výzkumu na trhu, 

demonstrace a zavádění inovativních 

řešení, podporu rozšiřování inovativních 

společností z řad jiných než malých a 

středních podniků a digitalizaci průmyslu 

EU; 

b) okno pro výzkum, inovace, 

kulturu, vzdělávání a digitalizaci: zahrnuje 

výzkumné a inovační aktivity, využití 

výsledků výzkumu na trhu, demonstrace a 

zavádění inovativních řešení, podporu 

rozšiřování inovativních společností z řad 

jiných než malých a středních podniků a 

digitalizaci průmyslu EU a budování 

kapacit v kulturních a kreativních 

odvětvích; 

 

Pozměňovací návrh  28 

Návrh nařízení 

Čl. 7 – odst. 1 – písm. c 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

c) okno pro malé a střední podniky: 

přístupnost a dostupnost financování pro 

malé a střední podniky a v řádně 

opodstatněných případech i pro malé 

podniky se střední kapitalizací; 

c) okno pro malé a střední podniky: 

přístupnost a dostupnost financování pro 

malé a střední podniky a v řádně 

opodstatněných případech i pro malé 

podniky se střední kapitalizací, začínající 

podniky a podniky založené mladými 

lidmi, zejména v kulturním a kreativním 

odvětví; 

 

Pozměňovací návrh  29 

Návrh nařízení 

Čl. 7 – odst. 1 – písm. d 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

d) okno pro sociální investice a 

dovednosti: zahrnuje mikrofinancování, 

financování sociálních podniků a sociální 

d) okno pro sociální a kulturní 

investice a dovednosti: zahrnuje 

mikrofinancování, financování sociálních 
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ekonomiku, dovednosti, vzdělávání, 

odbornou přípravu a související služby, 

sociální infrastrukturu (včetně sociálního a 

studentského bydlení), sociální inovace, 

zdravotní a dlouhodobou péči, začlenění a 

přístupnost, kulturní aktivity se sociálním 

cílem, začleňování zranitelných osob 

včetně občanů třetích zemí. 

podniků, sociální ekonomiku a neziskový 

sektor, dovednosti, vzdělávání, odbornou 

přípravu a související služby, sociální 

infrastrukturu (včetně údržby a 

modernizace vzdělávacích zařízení a 
sociálního a studentského bydlení), sociální 

inovace, zdravotní a dlouhodobou péči, 

začlenění a přístupnost, kulturní a 

sportovní aktivity se sociálním cílem; 

opatření pro mladé lidi, zejména ty, kteří 

nejsou zaměstnaní ani se neúčastní 

vzdělávání nebo odborné přípravy; 

kulturní a kreativní odvětví a organizace, 

které mají cíle v oblasti mezikulturního 

dialogu a soudržnosti, a začleňování 

zranitelných osob včetně občanů třetích 

zemí. 

 

Pozměňovací návrh  30 

Návrh nařízení 

Čl. 7 – odst. 3 – pododstavec 2 – písm. c 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

c) odhadnout dopad na sociální 

začleňování určitých oblastí nebo populací. 

c) odhadnout dopad na sociální 

začleňování určitých oblastí nebo populací 

se zvláštním zaměřením na mladé lidi a 

osoby, které nejsou zaměstnány ani se 

neúčastní vzdělávání nebo odborné 

přípravy. 

 

Pozměňovací návrh  31 

Návrh nařízení 

Čl. 7 – odst. 5 a (nový) 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 5a. Prováděcí partneři stanoví cíl, aby 

alespoň 10 % investic v rámci okna pro 

malé a střední podniky přispívalo k plnění 

cílů Unie v oblasti kultury a kulturního 

dědictví, v souladu s ustanoveními 

uvedenými v nařízení, kterým se zřizuje 

program Kreativní Evropa (2021–2027). 



 

PE627.580v02-00 20/26 AD\1170289CS.docx 

CS 

 

Pozměňovací návrh  32 

Návrh nařízení 

Čl. 19 – odst. 2 – pododstavec 4 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Složení investičního výboru zajišťuje, aby 

měl výbor rozsáhlé znalosti odvětví 

spadajících do oken dle čl. 7 odst. 1 a 

zeměpisných trhů v Unii a aby byl jako 

celek genderově vyvážený. 

Složení investičního výboru zajišťuje, aby 

měl výbor rozsáhlé znalosti odvětví 

spadajících do oken dle čl. 7 odst. 1 a 

zeměpisných trhů v Unii a aby byl jako 

celek genderově vyvážený. S ohledem na 

specifičnost finančních a investičních 

operací v odvětvích uvedených v bodě 8 

přílohy II tohoto programu a na 

související riziko se pro každé okno 

politiky zajistí přítomnost odborníka, který 

má zkušenosti s investicemi v kulturním, 

kreativním a audiovizuálním odvětví. V 

rámci úkolů uložených investičnímu 

výboru v odstavci 1 se přihlédne k 

hlasování tohoto odborníka. 

 

Pozměňovací návrh  33 

Návrh nařízení 

Čl. 20 – odst. 2 – písm. f 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

f) podporuje opatření zaměřená na 

budování kapacit s cílem rozvíjet 

organizační schopnosti, dovednosti a 

postupy a posilovat ochotu organizací 

investovat, aby mohli předkladatelé a 

orgány vytvářet rezervy investičních 

projektů a řídit projekty a aby mohli 

finanční zprostředkovatelé provádět 

finanční a investiční operace ve prospěch 

subjektů, které mají obtíže s přístupem k 

financování, přičemž mezi tyto činnosti 

patří podpora zaměřená na rozvíjení 

schopnosti posuzovat rizika nebo 

odvětvových znalostí. 

f) podporuje opatření zaměřená na 

budování kapacit s cílem rozvíjet 

organizační schopnosti, dovednosti a 

postupy a posilovat ochotu organizací 

investovat, aby mohli předkladatelé a 

orgány vytvářet rezervy investičních 

projektů a řídit projekty a aby mohli 

finanční zprostředkovatelé provádět 

finanční a investiční operace ve prospěch 

subjektů, které mají obtíže s přístupem k 

financování, přičemž mezi tyto činnosti 

patří podpora zaměřená na rozvíjení 

schopnosti posuzovat rizika nebo 

odvětvových znalostí, zejména s ohledem 

na kulturní a kreativní odvětví. 
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Pozměňovací návrh  34 

Návrh nařízení 

Příloha II – odst. 1 – bod 3 – písm. d 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

d) zdokonalení a obnovení 

ekosystémů a jejich služeb; 

d) zdokonalení a obnovení 

ekosystémů a jejich služeb; zachování a 

ochrany přírodních archeologických 

lokalit a památek kulturního prostředí; 

 

Pozměňovací návrh  35 

Návrh nařízení 

Příloha II – odst. 1 – bod 3 – písm. h a (nové) 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 ha) řešení změny klimatu a podpory 

udržitelného kulturního dědictví, zejména 

strategií a nástrojů nezbytných pro 

zachování hmotného a nehmotného 

kulturního dědictví v Evropě. 

 

Pozměňovací návrh  36 

Návrh nařízení 

Příloha II – odst. 1 – bod 5 – písm. a a (nové) 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 aa) nových technologií, např. 

pomocných technologií použitých na 

kulturní a kreativní zboží a služby; 

 

Pozměňovací návrh  37 

Návrh nařízení 

Příloha II – odst. 1 – bod 5 – písm. a b (nové) 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 ab) kulturního a kreativního průmyslu 

a odvětví, např. rozšířené reality/virtuální 

reality, imerzivního prostředí, propojení 
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člověka s počítačem, infrastruktury 

internetových protokolů a cloudů, sítí 5G, 

nových médií; 

 

Pozměňovací návrh  38 

Návrh nařízení 

Příloha II – odst. 1 – bod 6 – písm. f a (nové) 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 fa) využití digitálních technologií pro 

zachování a restaurování evropského 

hmotného a nehmotného kulturního 

dědictví; 

 

Pozměňovací návrh  39 

Návrh nařízení 

Příloha II – odst. 1 – bod 6 – písm. f b (nové) 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 fb) technologické správy práv 

duševního vlastnictví. 

 

Pozměňovací návrh  40 

Návrh nařízení 

Příloha II – odst. 1 – bod 8 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

8. Kulturní a tvůrčí odvětví: média, 

audiovizuální odvětví a novinářská práce. 

8. Kulturní a tvůrčí odvětví: média, 

audiovizuální odvětví a novinářská práce, 

reklama, kulturní dědictví, tradiční 

řemesla, muzea, sport, design, kino, 

divadlo, hudba, výtvarná umění, 

vydavatelství, videohry. 

 

Pozměňovací návrh  41 

Návrh nařízení 

Příloha II – odst. 1 – bod 8 a (nový) 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 8a. odvětví související se sportem,  

udržitelnost a rentabilita investic do 

sportovních zařízení, sportovních akcí a 

partnerství s dalšími průmyslovými 

odvětvími. 

 

Pozměňovací návrh  42 

Návrh nařízení 

Příloha II – odst. 1 – bod 9 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

9. Turistika. 9. Turistika včetně projektů, které 

podporují udržitelný cestovní ruch a jsou 

spojeny s některou zvláštní formou 

tematického cestovního ruchu, např. 

kulturní nebo náboženská turistika, 

náboženské poutě, sportovní a vzdělávací 

turistika, venkovská turistika a turistika 

mládeže. 

 

Pozměňovací návrh  43 

Návrh nařízení 

Příloha II – odst. 1 – bod 11 – písm. d – písm. i 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

i) všeobecného a odborného 

vzdělávání, včetně předškolního 

vzdělávání a péče, vzdělávacích zařízení, 

studentských ubytoven a digitálního 

vybavení; 

i) všeobecného a odborného 

vzdělávání, včetně vzdělávání v raném 

dětství, předškolního vzdělávání, výchovy a 

péče, opatření zaměřených na údržbu a 

modernizaci vzdělávacích zařízení, včetně 

seizmického zodolnění a odstranění 

architektonických překážek, studentských 

ubytoven a digitálního vybavení; 

 

 

Pozměňovací návrh  44 

Návrh nařízení 

Příloha II – odst. 1 – bod 11 – písm. f 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

f) kulturních činností se sociálním 

cílem; 

f) kulturních činností a sportovních 

akcí se sociálním cílem; podpory 

zranitelných skupin, sociálního začlenění 

a charity; 
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