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Pozměňovací návrh 33
Daniel Buda

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1) Kultura, kulturní dědictví a kulturní 
rozmanitost jsou pro evropskou společnost 
velmi přínosné z kulturního, 
environmentálního, sociálního a 
ekonomického hlediska a měly by být 
propagovány a podporovány. Římské 
prohlášení ze dne 25. března 2017 a 
Evropská rada v prosinci 2017 uvedly, že 
vzdělávání a kultura jsou klíčem k 
budování inkluzivních a soudržných 
společností pro všechny a k udržení 
evropské konkurenceschopnosti.

(1) Kultura, kulturní dědictví a kulturní 
rozmanitost jsou pro evropskou společnost 
velmi přínosné z kulturního, 
environmentálního, sociálního 
a ekonomického hlediska a měly by být i 
nadále propagovány a podporovány.
Kulturní a kreativní odvětví plně přispívají 
k hospodářskému rozvoji Unie, protože 
vytvářejí pracovní místa a růst, a jsou tedy 
klíčová pro budoucnost Evropy. Přitom je 
zapotřebí, aby Unie přijala opatření v 
tomto smyslu s cílem zajistit kvalitu života 
a aktivní občanství, podporovat společné 
hodnoty a sociální začlenění, rozvíjet 
mezikulturní dialog a vytvářet rozmanité, 
svobodné a pluralistické mediální 
prostředí. Římské prohlášení ze dne 25. 
března 2017 a Evropská rada v prosinci 
2017 uvedly, že vzdělávání a kultura jsou 
klíčem k budování inkluzivních a 
soudržných společností pro všechny a k 
udržení evropské konkurenceschopnosti.

Or. ro

Pozměňovací návrh 34
Julia Reda

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1) Kultura, kulturní dědictví a kulturní 
rozmanitost jsou pro evropskou společnost 
velmi přínosné z kulturního, 
environmentálního, sociálního a 
ekonomického hlediska a měly by být 
propagovány a podporovány. Římské 
prohlášení ze dne 25. března 2017 a 

(1) Kultura, umění, kulturní dědictví 
a kulturní rozmanitost jsou pro evropskou 
společnost velmi přínosné z kulturního, 
environmentálního, sociálního 
a ekonomického hlediska a měly by být 
propagovány a podporovány. Římské 
prohlášení ze dne 25. března 2017 a 
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Evropská rada v prosinci 2017 uvedly, že 
vzdělávání a kultura jsou klíčem k 
budování inkluzivních a soudržných 
společností pro všechny a k udržení 
evropské konkurenceschopnosti.

Evropská rada v prosinci 2017 uvedly, že 
vzdělávání a kultura jsou klíčem k 
budování inkluzivních a soudržných 
společností pro všechny a k udržení 
evropské konkurenceschopnosti.

Or. en

Pozměňovací návrh 35
Daniel Buda

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4) Cíle Unie pro kulturní a kreativní 
odvětví dále stanoví sdělení Komise o 
Nové evropské agendě pro kulturu15. Jejím 
cílem je maximalizovat sílu kultury a 
kulturní rozmanitosti ve prospěch sociální 
soudržnosti a společenského blahobytu 
posilováním přeshraničního rozměru 
kulturních a kreativních odvětví, 
podporováním jejich schopnosti růst, 
podpořit kreativitu založené na kultuře v 
oblasti vzdělávání a inovací ve prospěch 
tvorby pracovních míst a růstu a posilovat 
mezinárodní kulturní vztahy. Program 
Kreativní Evropa by měl spolu s dalšími 
programy Unie podporovat provádění této 
nové evropské agendy pro kulturu. To je 
rovněž v souladu s Úmluvou UNESCO o 
ochraně a podpoře rozmanitosti kulturních 
projevů z roku 2005, která vstoupila v 
platnost dne 18. března 2007 a jejíž stranou 
je Unie.

(4) Cíle Unie pro kulturní a kreativní 
odvětví dále stanoví sdělení Komise o 
Nové evropské agendě pro kulturu15. Jejím 
cílem je maximalizovat sílu kultury a 
kulturní rozmanitosti ve prospěch sociální 
soudržnosti a společenského blahobytu 
posilováním přeshraničního rozměru 
kulturních a kreativních odvětví, 
podporováním jejich schopnosti růst, 
podpořit kreativitu založené na kultuře v 
oblasti vzdělávání a inovací ve prospěch 
tvorby pracovních míst a růstu a posilovat 
mezinárodní kulturní vztahy. Program 
Kreativní Evropa by měl spolu s dalšími 
programy Unie podporovat provádění této 
nové evropské agendy pro kulturu, aby se 
tak posílila úloha kultury v budoucím 
sociálním, hospodářském a mezinárodním 
rozvoji Unie. To je rovněž v souladu 
s Úmluvou UNESCO o ochraně a podpoře 
rozmanitosti kulturních projevů z roku 
2005, která vstoupila v platnost dne 18. 
března 2007 a jejíž stranou je Unie.

_________________ _________________

15 COM(2018) 267 final. 15 COM(2018) 267 final.

Or. ro

Pozměňovací návrh 36
Julia Reda
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Návrh nařízení
Bod odůvodnění 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4) Cíle Unie pro kulturní a kreativní 
odvětví dále stanoví sdělení Komise o 
Nové evropské agendě pro kulturu15. Jejím 
cílem je maximalizovat sílu kultury a 
kulturní rozmanitosti ve prospěch sociální 
soudržnosti a společenského blahobytu 
posilováním přeshraničního rozměru 
kulturních a kreativních odvětví, 
podporováním jejich schopnosti růst, 
podpořit kreativitu založené na kultuře v 
oblasti vzdělávání a inovací ve prospěch 
tvorby pracovních míst a růstu a posilovat 
mezinárodní kulturní vztahy. Program 
Kreativní Evropa by měl spolu s dalšími 
programy Unie podporovat provádění této 
nové evropské agendy pro kulturu. To je 
rovněž v souladu s Úmluvou UNESCO o 
ochraně a podpoře rozmanitosti kulturních 
projevů z roku 2005, která vstoupila v 
platnost dne 18. března 2007 a jejíž stranou 
je Unie.

(4) Cíle Unie pro kulturní a kreativní 
odvětví dále stanoví sdělení Komise o 
Nové evropské agendě pro kulturu15. Jejím 
cílem je maximalizovat sílu kultury a 
kulturní rozmanitosti ve prospěch sociální 
soudržnosti a společenského blahobytu 
posilováním přeshraničního rozměru 
kulturních a kreativních odvětví, 
podporováním jejich schopnosti růst, 
podpořit kreativitu založené na kultuře v 
oblasti vzdělávání a inovací ve prospěch 
tvorby pracovních míst a růstu a posilovat 
mezinárodní kulturní vztahy. Program 
Kreativní Evropa by měl spolu s dalšími 
programy Unie podporovat provádění této 
nové evropské agendy pro kulturu a 
zároveň uznávat a podporovat niternou 
hodnotu kultury. To je rovněž v souladu 
s Úmluvou UNESCO o ochraně a podpoře 
rozmanitosti kulturních projevů z roku 
2005, která vstoupila v platnost dne 18. 
března 2007 a jejíž stranou je Unie.

_________________ _________________

15 COM(2018) 267 final. 15 COM(2018) 267 final.

Or. en

Pozměňovací návrh 37
Daniel Buda

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5) Podpora kulturní rozmanitosti v 
Evropě závisí na existenci prosperujících a 
odolných kulturních a kreativních odvětví, 
která jsou schopna tvořit, produkovat a 
distribuovat svoje díla širokému a 
rozmanitému evropskému publiku. To 
rozšiřuje jejich obchodní potenciál a 

(5) Podpora kulturní rozmanitosti 
v Evropě závisí na existenci prosperujících 
a odolných kulturních a kreativních 
odvětví, která jsou schopna tvořit, 
produkovat a distribuovat svoje díla 
širokému a rozmanitému evropskému 
publiku. To rozšiřuje jejich obchodní 
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přispívá k udržitelnému růstu a vytváření 
pracovních míst. Podpora kreativity navíc 
přispívá ke zvýšení konkurenceschopnosti 
a inovací v průmyslových hodnotových 
řetězcích. Navzdory nedávnému pokroku je 
evropský kulturní a kreativní trh i nadále 
roztříštěn podél národních a jazykových 
hranic, což kulturním a kreativním 
odvětvím neumožňuje plně využívat výhod 
jednotného evropského trhu a zejména 
jednotného digitálního trhu.

potenciál a přispívá k udržitelnému růstu a 
vytváření pracovních míst. Podpora 
kreativity navíc přispívá ke zvýšení 
konkurenceschopnosti a inovací 
v průmyslových hodnotových řetězcích. 
Navzdory nedávnému pokroku je evropský 
kulturní a kreativní trh i nadále roztříštěn 
podél národních a jazykových hranic, což 
kulturním a kreativním odvětvím 
neumožňuje plně využívat výhod 
jednotného evropského trhu a zejména 
jednotného digitálního trhu. Vzhledem k 
tomu, jak významná je rozmanitost jako 
součást evropského kulturního bohatství, 
by Unie měla podněcovat přeshraniční 
oběh a koprodukci děl a vypracovat 
účinnější řešení s cílem přilákat co 
nejširší mezinárodní publikum a zároveň 
zajistit rovné podmínky v evropských 
kulturních a kreativních odvětvích. Aby se 
usnadnil oběh audiovizuálního obsahu, je 
nezbytné zaměřit se na vhodný rámec, 
který zemím s omezenými audiovizuálními 
zdroji zajistí rovný přístup k finančním 
prostředků ve filmovém průmyslu.

Or. ro

Pozměňovací návrh 38
Julia Reda

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5) Podpora kulturní rozmanitosti v 
Evropě závisí na existenci prosperujících a 
odolných kulturních a kreativních odvětví, 
která jsou schopna tvořit, produkovat a 
distribuovat svoje díla širokému a 
rozmanitému evropskému publiku. To 
rozšiřuje jejich obchodní potenciál a
přispívá k udržitelnému růstu a vytváření 
pracovních míst. Podpora kreativity navíc
přispívá ke zvýšení konkurenceschopnosti 
a inovací v průmyslových hodnotových 
řetězcích. Navzdory nedávnému pokroku 
je evropský kulturní a kreativní trh i nadále

(5) Podpora kulturní rozmanitosti 
v Evropě vyplývá ze svobody uměleckého 
projevu a závisí na existenci prosperujících 
a odolných kulturních a kreativních odvětví 
ve veřejné i soukromé oblasti, která jsou 
schopna tvořit, produkovat a distribuovat 
svoje díla širokému a rozmanitému 
evropskému publiku. Jejich obchodní 
potenciál navíc přispívá k udržitelnému 
růstu a vytváření pracovních míst, zatímco
podpora tvorby, uměleckého výzkumu a 
kreativity přispívá ke vzniku nových 
znalostí a k podněcování umělecké a 
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roztříštěn podél národních a jazykových 
hranic, což kulturním a kreativním 
odvětvím neumožňuje plně využívat výhod 
jednotného evropského trhu a zejména 
jednotného digitálního trhu.

kulturní činnost, ke zvýšení 
konkurenceschopnosti a k podnícení 
tvorby a inovací. Navzdory nedávnému 
pokroku je evropský kulturní a kreativní 
trh i nadále roztříštěn podél národních 
a jazykových hranic, což kulturním a 
kreativním odvětvím neumožňuje plně 
využívat výhod jednotného evropského 
trhu a zejména jednotného digitálního trhu.

Or. en

Pozměňovací návrh 39
Julia Reda

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6) Program by měl zohledňovat dvojí
povahu kulturních a kreativních odvětví a 
uznávat jak vlastní a uměleckou hodnotu 
kultury, tak ekonomickou hodnotu těchto 
odvětví, včetně jejich širšího přínosu pro 
růst a konkurenceschopnost, kreativitu a 
inovace. To vyžaduje silná evropská 
kulturní a kreativní odvětví, a zejména 
dynamické evropské audiovizuální odvětví, 
s přihlédnutím k jeho schopnosti oslovit 
široké publikum a jeho hospodářskému 
významu, a to i pro další tvůrčí odvětví, 
jakož i pro kulturní cestovní ruch. Na 
světových audiovizuálních trzích však dále 
zesílila konkurence, a to vlivem tzv. 
digitálního přelomu, např. změn v mediální 
produkci, spotřebě a posilujícím postavení 
globálních platforem šíření obsahu. Proto 
je třeba podporu evropských odvětví dále 
zvýšit.

(6) Program by měl zohledňovat 
různorodou povahu kulturních a 
kreativních odvětví a uznávat jak vlastní a 
uměleckou hodnotu kultury, tak sociální a
ekonomickou hodnotu těchto odvětví, 
včetně jejich širšího přínosu pro 
mezikulturní dialog, sociální soudržnost,
růst a konkurenceschopnost, kreativitu a 
inovace. To vyžaduje silná evropská 
kulturní a kreativní odvětví, a zejména 
dynamické evropské audiovizuální odvětví, 
s přihlédnutím k jeho schopnosti oslovit 
široké publikum a jeho hospodářskému 
významu, a to i pro další tvůrčí odvětví, 
jakož i pro kulturní cestovní ruch. 
Na světových audiovizuálních trzích však 
dále zesílila konkurence, a to vlivem tzv. 
digitálního přelomu, např. změn v mediální 
produkci, spotřebě a posilujícím postavení 
globálních platforem šíření obsahu. Proto 
je třeba podporu evropských odvětví dále 
zvýšit.

Or. en

Pozměňovací návrh 40
Daniel Buda
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Návrh nařízení
Bod odůvodnění 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6) Program by měl zohledňovat dvojí 
povahu kulturních a kreativních odvětví a 
uznávat jak vlastní a uměleckou hodnotu 
kultury, tak ekonomickou hodnotu těchto 
odvětví, včetně jejich širšího přínosu pro 
růst a konkurenceschopnost, kreativitu a 
inovace. To vyžaduje silná evropská 
kulturní a kreativní odvětví, a zejména 
dynamické evropské audiovizuální odvětví, 
s přihlédnutím k jeho schopnosti oslovit 
široké publikum a jeho hospodářskému 
významu, a to i pro další tvůrčí odvětví, 
jakož i pro kulturní cestovní ruch. Na 
světových audiovizuálních trzích však dále 
zesílila konkurence, a to vlivem tzv. 
digitálního přelomu, např. změn v mediální 
produkci, spotřebě a posilujícím postavení 
globálních platforem šíření obsahu. Proto 
je třeba podporu evropských odvětví dále 
zvýšit.

(6) Program by měl zohledňovat dvojí 
povahu kulturních a kreativních odvětví a 
uznávat jak vlastní a uměleckou hodnotu 
kultury, tak ekonomickou hodnotu těchto 
odvětví, včetně jejich širšího přínosu pro 
růst a konkurenceschopnost, kreativitu a 
inovace. To vyžaduje silná evropská 
kulturní a kreativní odvětví, a zejména 
dynamické evropské audiovizuální odvětví, 
s přihlédnutím k jeho schopnosti oslovit 
široké publikum a jeho hospodářskému 
významu, a to i pro další tvůrčí odvětví, 
jakož i pro kulturní cestovní ruch a místní 
a územní rozvoj. Na světových 
audiovizuálních trzích však dále zesílila 
konkurence, a to vlivem tzv. digitálního 
přelomu, např. změn v mediální produkci, 
spotřebě a posilujícím postavení globálních 
platforem šíření obsahu. Proto je třeba 
podporu evropských odvětví dále zvýšit.

Or. ro

Pozměňovací návrh 41
Tadeusz Zwiefka

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 6 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6a) Aktivní evropské občanství, 
společné hodnoty, kreativita a inovativní 
myšlení vyžadují pevný základ, na kterém 
se mohou rozvíjet. Evropský parlament ve 
svém usnesení o evropském filmu v 
digitální sféře z roku 20151a uznal význam 
mediální gramotnosti, a to zejména 
filmové gramotnosti, jakož i podpory 
filmů pro mládež. Vedoucí představitelé 
na summitu v Göteborgu, který se konal v 
listopadu 20172a, znovu konstatovali, že 
mediální gramotnost všech občanů 
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představuje jednu z nejdůležitějších změn, 
s nimiž se Evropa potýká.

_________________

1a (2016/C 346/02)

2a COM(2017) 673 final

Or. en

Pozměňovací návrh 42
Julia Reda

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7) Má-li být tento program účinný, 
měl by zohledňovat zvláštní povahu 
různých odvětví, jejich rozdílné cílové 
skupiny a jejich zvláštní potřeby, a to 
individualizovanými přístupy v rámci 
složky věnované audiovizuálnímu odvětví, 
složky věnované ostatním kulturním a 
kreativním odvětvím a meziodvětvové 
složky.

(7) Program by měl rovnoměrně 
podporovat všechna kulturní a kreativní
odvětví. Má-li být program účinný, pak by 
měl předně klást důraz na horizontální 
systémy zaměřené na potřeby, jež jsou 
společné pro všechna odvětví.
Prostřednictvím konkrétně zaměřených 
složek může zohledňovat specifické 
problémy různých odvětví.

Or. en

Pozměňovací návrh 43
Daniel Buda

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(9) Intervence Unie v audiovizuálním 
odvětví je nezbytná jako součást politik 
Unie v oblasti jednotného digitálního trhu. 
To se týká zejména modernizace rámce 
autorského práva a navrhovaného nařízení 
o online vysílání vysílacích organizací16, 
jakož i návrhu na změnu směrnice 
Evropského parlamentu a Rady 
2010/13/EU17. Ty se snaží posílit 
schopnost evropských audiovizuálních 

(9) Intervence Unie v audiovizuálním 
odvětví je nezbytná jako součást politik 
Unie v oblasti jednotného digitálního trhu. 
To se týká zejména modernizace rámce 
autorského práva a navrhovaného nařízení 
o online vysílání vysílacích organizací16, 
jakož i návrhu na změnu směrnice 
Evropského parlamentu a Rady 
2010/13/EU17. Ty se snaží posílit 
schopnost evropských audiovizuálních 
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subjektů financovat, produkovat a šířit díla, 
která se dokáží dostatečně zviditelnit v 
různých dostupných komunikačních 
médiích (např. v televizi, v kině nebo na 
platformách videa na vyžádání) a být 
atraktivní pro diváky na stále otevřenějším 
a konkurenčnějším trhu v Evropě i mimo 
ni. Podpora by měla být navýšena, aby 
bylo možné reagovat na nejnovější vývoj 
na trhu, zejména na silnější postavení 
globálních platforem distribuce oproti 
národním televizním a rozhlasovým 
vysílatelům, kteří tradičně investují do 
výroby evropských děl.

subjektů vytvářet, financovat, produkovat a 
šířit díla (domácí, zahraniční, 
koprodukce), která se dokáží dostatečně 
zviditelnit, lze je široce distribuovat v 
různých dostupných komunikačních 
médiích (např. v televizi, v kině nebo na 
platformách videa na vyžádání) a mohou
být atraktivní pro diváky na stále 
otevřenějším a konkurenčnějším trhu jak v 
Evropě, tak mimo ni. Podpora by měla být 
navýšena, aby bylo možné reagovat na 
nejnovější vývoj na trhu, zejména na 
silnější postavení globálních platforem 
distribuce oproti národním televizním a 
rozhlasovým vysílatelům, kteří tradičně 
investují do výroby evropských děl.

_________________ _________________

16 COM(2016) 594 final. 16 COM(2016) 594 final.

17 COM/2016/0287 final. 17 COM/2016/0287 final.

Or. ro

Pozměňovací návrh 44
Julia Reda

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 11

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(11) Kultura má zásadní význam pro 
posilování inkluzivní a soudržné
společnosti. V souvislosti s migračním 
tlakem hraje kultura důležitou úlohu při 
integraci migrantů, kdy jim pomáhá cítit 
se součástí hostitelské společnosti a 
budovat dobré vztahy mezi migranty a 
jejich novým společenstvím.

(11) Kultura má zásadní význam pro 
posilování inkluzivní, soudržné a 
přemýšlivé společnosti. V souvislosti 
s migračním tlakem hraje kultura důležitou 
úlohu při vytváření inkluzivního prostředí 
umožňujícího mezikulturní dialog, 
například v rámci činností zahrnujících
migranty.

Or. en

Pozměňovací návrh 45
Daniel Buda

Návrh nařízení
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Bod odůvodnění 12

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12) Základem dynamických kulturních 
a kreativních odvětví – včetně odvětví 
zpravodajských médií – je umělecká 
svoboda. Program by měl ve snaze o 
podporu pluralitního mediálního prostředí 
prosazovat přesahy a spolupráci mezi 
audiovizuálním a vydavatelským
odvětvím.

(12) Základem dynamických kulturních 
a kreativních odvětví – včetně odvětví 
zpravodajských médií – je umělecká 
svoboda, svoboda projevu a pluralita. 
Program by měl ve snaze o podporu 
pluralitního mediálního prostředí 
prosazovat přesahy a spolupráci mezi 
audiovizuálním a vydavatelským 
odvětvím, společně s kritičtějším 
přístupem veřejnosti prostřednictvím 
mediální gramotnosti, podporou kvalitní 
žurnalistiky a vyrovnanějším vztahem 
mezi tvůrci a šiřiteli informací, což jsou 
prvky, které nabývají na významu v 
souvislosti s tím, jak se dezinformace 
stávají stále běžnější.

Or. ro

Pozměňovací návrh 46
Julia Reda

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 12

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12) Základem dynamických kulturních 
a kreativních odvětví – včetně odvětví 
zpravodajských médií – je umělecká 
svoboda. Program by měl ve snaze o 
podporu pluralitního mediálního prostředí 
prosazovat přesahy a spolupráci mezi 
audiovizuálním a vydavatelským 
odvětvím.

(12) Základem dynamických kulturních 
a kreativních odvětví – včetně umění a
odvětví zpravodajských médií – je 
umělecká svoboda projevu. Program by 
měl ve snaze o podporu pluralitního, 
uměleckého a mediálního prostředí 
prosazovat přesahy a spolupráci mezi 
kulturou, vydavatelským odvětvím a 
médii.

Or. en

Pozměňovací návrh 47
Julia Reda

Návrh nařízení
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Bod odůvodnění 12 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12a) Klíčovým předpokladem pro lépe 
propojené, silnější a udržitelnější kulturní 
a tvůrčí odvětví v Evropě je mobilita 
umělců a subjektů působících v oblasti 
kultury, rozvoj dovedností, učení, 
mezikulturní povědomí, spoluvytváření, 
koprodukce, oběh a šíření uměleckých 
děl, účast na mezinárodních veletrzích, 
festivalech atd.

Or. en

Pozměňovací návrh 48
Daniel Buda

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 15

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(15) V souladu se sdělením Komise „Na 
cestě k integrovanému přístupu ke 
kulturnímu dědictví pro Evropu“ ze dne 22. 
července 201419by příslušné politiky a 
nástroje měly vypracovat hodnotu 
dlouhodobosti a udržitelnosti evropského 
kulturního dědictví a vytvořit 
integrovanější přístup k jeho zachování, 
zhodnocení a podpoře.

(15) V souladu se sdělením Komise „Na 
cestě k integrovanému přístupu ke 
kulturnímu dědictví pro Evropu“ ze dne 22. 
července 201419 by příslušné politiky 
a nástroje měly vypracovat hodnotu 
dlouhodobosti a udržitelnosti evropského 
kulturního dědictví a vytvořit 
integrovanější přístup k jeho zachování, 
zhodnocení a podpoře, a to vypracováním 
společného souboru vysokých norem v 
této oblasti s cílem zajistit, aby kultura 
hrála v budoucím sociálním, 
hospodářském a mezinárodním rozvoji 
Evropské unie významnější úlohu.

_________________ _________________

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

Or. ro

Pozměňovací návrh 49
Tadeusz Zwiefka
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Návrh nařízení
Bod odůvodnění 22

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(22) Evropská filmová akademie si od 
svého vzniku vybudovala jedinečné know-
how a má jedinečné postavení k tomu, aby 
vytvořila celoevropskou komunitu 
filmových tvůrců a odborníků, která by 
propagovala a šířila evropské filmy za 
hranice zemí vzniku a rozvíjela skutečně 
evropské publikum. Proto by měla být 
způsobilá pro přímou podporu Unie.

(22) Evropská filmová akademie si 
od svého vzniku vybudovala jedinečné 
know-how a má jedinečné postavení k 
tomu, aby vytvořila celoevropskou 
komunitu filmových tvůrců a odborníků, 
která by propagovala a šířila evropské 
filmy za hranice zemí vzniku a rozvíjela 
skutečně evropské publikum již od raného 
věku. Proto by měla být způsobilá pro 
přímou podporu Unie.

Or. en

Pozměňovací návrh 50
Julia Reda

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 22

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(22) Evropská filmová akademie si od 
svého vzniku vybudovala jedinečné know-
how a má jedinečné postavení k tomu, aby 
vytvořila celoevropskou komunitu 
filmových tvůrců a odborníků, která by 
propagovala a šířila evropské filmy za 
hranice zemí vzniku a rozvíjela skutečně 
evropské publikum. Proto by měla být 
způsobilá pro přímou podporu Unie.

(22) Evropská filmová akademie si 
od svého vzniku vybudovala know-how a 
má jedinečné postavení k tomu, aby 
vytvořila celoevropskou komunitu 
filmových tvůrců a odborníků, kteří budou 
propagovat a šířit evropské filmy za 
hranice zemí vzniku a rozvíjet skutečně 
evropské publikum. Proto by měla být 
způsobilá pro přímou podporu Unie.

Or. en

Pozměňovací návrh 51
Julia Reda

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 23

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(23) Orchestr mladých Evropské unie si (23) Orchestry mladých hudebníků, 



PE630.707v01-00 14/43 AM\1170342CS.docx

CS

od svého založení vybudoval jedinečné 
know-how v oblasti podpory 
mezikulturního dialogu, vzájemného 
respektu a porozumění prostřednictvím 
kultury. Zvláštnost Orchestru mladých 
Evropské unie spočívá v tom, že jde o 
evropský orchestr, který přesahuje
kulturní hranice a skládá se z mladých 
hudebníků, kteří jsou vybíráni podle 
náročných uměleckých kritérií 
prostřednictvím každoročního přísného 
konkurzu ve všech členských státech. 
Proto by měl být způsobilý pro přímou 
podporu Unie.

jako je např. Orchestr mladých Evropské 
unie a European Spirit of Youth 
Orchestra, si od svého 
založení vybudovaly jedinečné know-how 
v oblasti podpory mezikulturního dialogu, 
vzájemného respektu a porozumění 
prostřednictvím kultury. Tyto orchestry 
přesahují kulturní hranice a skládají se 
z mladých hudebníků, kteří jsou vybíráni 
podle náročných uměleckých kritérií. Proto 
by měly být způsobilé pro přímou podporu 
Unie.

Or. en

Pozměňovací návrh 52
Julia Reda

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 24

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(24) Pro podporu Unie by měly být 
způsobilé organizace z kulturních a 
kreativních odvětví, jež mají široké 
evropské zeměpisné pokrytí a jejichž 
činnosti zahrnují poskytování kulturních 
služeb přímo občanům Unie, a mají proto 
potenciál přímo působit na evropskou 
identitu.

(24) Pro podporu Unie by měly být 
způsobilé organizace z kulturních 
a kreativních odvětví, jež mají široké 
evropské zeměpisné pokrytí a jejichž 
činnosti zahrnují poskytování kulturních 
služeb přímo občanům Unie.

Or. en

Pozměňovací návrh 53
Julia Reda

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 26

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(26) Finanční podpora by měla být 
využívána k tomu, aby úměrným 
způsobem řešila selhání trhu nebo 

(26) Finanční podpora by měla být 
využívána k tomu, aby úměrným 
způsobem řešila selhání trhu nebo 
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suboptimální investiční situace, a opatření 
by neměla zdvojovat ani vytlačovat 
soukromé financování nebo narušovat 
hospodářskou soutěž na vnitřním trhu. 
Akce by měly mít jasnou evropskou 
přidanou hodnotu.

suboptimální investiční situace, a opatření 
by neměla zdvojovat ani vytlačovat 
soukromé financování nebo narušovat 
hospodářskou soutěž na vnitřním trhu. 
Akce by měly mít jasnou evropskou 
přidanou hodnotu a měly by být dobře 
přizpůsobeny příslušným projektům, které 
podporují.

Or. en

Pozměňovací návrh 54
Daniel Buda

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 27

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(27) Jedním z největších problémů 
kulturních a kreativních odvětví je jejich 
přístup k finančním prostředkům, které by 
jim umožnily, aby si vybudovala, udržela 
nebo zvýšila konkurenceschopnost nebo 
aby svoji činnost rozšířila na mezinárodní 
úroveň. Politické cíle tohoto programu by 
měly být rovněž řešeny prostřednictvím 
finančních nástrojů a rozpočtové záruky v 
rámci okna (oken) politiky fondu Invest 
EU.

(27) Jedním z největších problémů 
kulturních a kreativních odvětví je, jak 
zlepšit nediskriminačním způsobem jejich 
přístup k finančním prostředkům, které by 
jim umožnily, aby si vybudovala, udržela 
nebo zvýšila konkurenceschopnost nebo 
aby svoji činnost rozšířila na mezinárodní 
úroveň. Politické cíle tohoto programu by 
měly být rovněž řešeny prostřednictvím 
finančních nástrojů a rozpočtové záruky 
v rámci okna (oken) politiky fondu Invest 
EU, v souladu s postupy vytvořenými v 
rámci Záručního nástroje pro kulturní a 
kreativní odvětví, vytvořeného nařízením 
(EU) č. 1295/2013.

Or. ro

Pozměňovací návrh 55
Julia Reda

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 27

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(27) Jedním z největších problémů 
kulturních a kreativních odvětví je jejich 

(27) Jedním z největších problémů pro 
všechna kulturní a kreativní odvětví je, 
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přístup k finančním prostředkům, které by 
jim umožnily, aby si vybudovala, udržela 
nebo zvýšila konkurenceschopnost nebo 
aby svoji činnost rozšířila na mezinárodní 
úroveň. Politické cíle tohoto programu by 
měly být rovněž řešeny prostřednictvím 
finančních nástrojů a rozpočtové záruky v 
rámci okna (oken) politiky fondu Invest 
EU.

jak zlepšit jejich přístup k finančním 
prostředkům, který je zásadní pro to, aby si 
vybudovala, udržela nebo zvýšila 
konkurenceschopnost nebo aby svoji 
činnost rozšířila na mezinárodní úroveň. 
Politické cíle tohoto programu by měly být 
rovněž řešeny prostřednictvím finančních 
nástrojů a rozpočtové záruky v rámci okna 
(oken) politiky fondu Invest EU.

Or. en

Pozměňovací návrh 56
Julia Reda

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 28

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(28) S přihlédnutím k technickým 
znalostem potřebným k posouzení návrhů v 
rámci specifických opatření programu by 
mělo být stanoveno, že hodnotící výbory 
mohou být případně složeny z externích 
odborníků.

(28) S přihlédnutím k technickým 
znalostem potřebným k posouzení návrhů 
v rámci specifických opatření programu by 
mělo být stanoveno, že hodnotící výbory 
mohou být případně složeny z externích 
odborníků, kteří mají příslušné odborné 
znalosti ve specifické oblasti činnosti 
a řídicí a umělecké zkušenosti.

Or. en

Pozměňovací návrh 57
Daniel Buda

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 29

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(29) Program by měl zahrnovat 
realistický a zvládnutelný systém ukazatelů 
výkonnosti, který bude doprovázet jeho 
opatření a průběžně monitorovat jeho 
výkonnost. Toto monitorování, jakož i 
informační a komunikační kampaně 
týkající se programu a jeho opatření by 
mělo stavět na třech složkách programu.

(29) Program by měl zahrnovat 
realistický, vhodný a zvládnutelný systém 
kvalitativních i kvantitativních ukazatelů 
výkonnosti, který bude doprovázet jeho 
opatření a průběžně monitorovat jeho 
výkonnost (skutečnou složitost a výsledky 
programu). Toto monitorování, jakož 
i informační a komunikační kampaně 
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týkající se programu a jeho opatření by 
mělo stavět na třech složkách programu.

Or. ro

Pozměňovací návrh 58
Julia Reda

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 29

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(29) Program by měl zahrnovat 
realistický a zvládnutelný systém ukazatelů 
výkonnosti, který bude doprovázet jeho 
opatření a průběžně monitorovat jeho 
výkonnost. Toto monitorování, jakož i 
informační a komunikační kampaně 
týkající se programu a jeho opatření by 
mělo stavět na třech složkách programu.

(29) Program by měl zahrnovat 
realistický a zvládnutelný systém 
kvalitativních i kvantitativních ukazatelů 
výkonnosti, který bude doprovázet jeho 
opatření a průběžně monitorovat jeho 
výkonnost. Toto monitorování, jakož 
i informační a komunikační kampaně 
týkající se programu a jeho opatření by 
mělo stavět na třech složkách programu.

Or. en

Pozměňovací návrh 59
Julia Reda

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 29 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(29a) Vzhledem ke složitosti měření 
dopadu kulturních politik a vymezení 
kvalitativních a kvantitativních ukazatelů 
svěří Komise tento úkol svému 
statistickému úřadu Eurostat, který bude 
jednat v součinnosti s evropskými 
středisky excelence v této oblasti a ve 
spolupráci s Radou Evropy, Organizací
pro hospodářskou spolupráci a rozvoj 
(OECD) a organizací UNESCO. Tím 
bude přispívat k naplňování 
cílů podprogramu Kultura a pečlivě 
sledovat další vývoj v kulturní politice, 
mimo jiné zapojením zainteresovaných 
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stran v ranějších fázích do tvorby a 
adaptace ukazatelů společných pro různá 
odvětví, nebo specifických pro konkrétní 
odvětví činnosti.

Or. en

Pozměňovací návrh 60
Julia Reda

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 36

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(36) V zájmu zajištění hladkého 
provádění programu mohou být za 
způsobilé považovány náklady vzniklé 
příjemci před podáním žádosti o grant, 
zejména náklady spojené s právy 
duševního vlastnictví, pokud se přímo 
vztahují k provádění podporovaných 
opatření.

(36) V zájmu zajištění kontinuity 
finanční podpory poskytované v rámci 
tohoto programu, pokrytí rostoucí mezery 
ve financování, kterou zaznamenávají 
příjemci, a zajištění hladkého provádění 
programu jsou za způsobilé považovány 
náklady vzniklé příjemci před podáním 
žádosti o grant, zejména náklady spojené 
s právy duševního vlastnictví, pokud se 
přímo vztahují k provádění podporovaných 
opatření.

Or. en

Pozměňovací návrh 61
Daniel Buda

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 37

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(37) Podle odstavců 22 a 23 
interinstitucionální dohody ze dne 13. 
dubna 2016 o zdokonalení tvorby právních 
předpisů je potřeba hodnotit tento program 
na základě informací shromážděných 
prostřednictvím zvláštních monitorovacích 
požadavků a zároveň omezit nadměrnou 
regulaci a administrativní zátěž, a to 
zejména pro členské státy. Tyto požadavky 
mohou případně zahrnovat měřitelné 

(37) Podle odstavců 22 a 23 
interinstitucionální dohody ze dne 13. 
dubna 2016 o zdokonalení tvorby právních 
předpisů je potřeba hodnotit tento program 
na základě informací shromážděných 
prostřednictvím zvláštních monitorovacích 
požadavků a zároveň omezit nadměrnou 
regulaci a administrativní zátěž, a to 
zejména pro členské státy a příjemce. Tyto 
požadavky mohou případně zahrnovat 
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ukazatele jako základ pro hodnocení 
praktických účinků programu.

měřitelné ukazatele jako základ pro 
hodnocení praktických účinků programu.

Or. ro

Pozměňovací návrh 62
Daniel Buda

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 39

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(39) Toto nařízení ctí základní práva a 
dodržuje zásady uznané zejména Listinou 
základních práv Evropské unie. Cílem 
tohoto nařízení je zejména zajistit plné 
dodržování práva na rovnost žen a mužů a 
práva na nediskriminaci na základě 
pohlaví, rasového nebo etnického původu, 
náboženského vyznání nebo přesvědčení, 
zdravotního postižení, věku nebo sexuální 
orientace a podporovat uplatňování článků 
21 a 23 Listiny základních práv Evropské 
unie. Nařízení je rovněž v souladu s 
Úmluvou Organizace spojených národů o 
právech osob se zdravotním postižením.

(39) Toto nařízení ctí základní práva a 
dodržuje zásady uznané zejména Listinou 
základních práv Evropské unie. Cílem 
tohoto nařízení je zejména zajistit plné 
dodržování práva na rovnost žen a mužů 
a práva na nediskriminaci na základě 
pohlaví, rasového nebo etnického původu, 
náboženského vyznání nebo přesvědčení, 
zdravotního postižení, věku nebo sexuální 
orientace a podporovat uplatňování článků 
21 a 23 Listiny základních práv Evropské 
unie. Toto nařízení zároveň posiluje 
dodržování svobody projevu (článek 11 
Listiny), svobody umění a věd (článek 13 
Listiny) a práva svobodné volby povolání 
a práva pracovat (článek 15 Listiny) na 
základě slušných a spravedlivých 
pracovních podmínek (článek 31 Listiny), 
a to vše při plném dodržování zásady 
kulturní rozmanitosti (článek 22 Listiny).
Ustanovení tohoto nařízení jsou rovněž 
v souladu s Úmluvou Organizace 
spojených národů o právech osob se 
zdravotním postižením.

Or. ro

Pozměňovací návrh 63
Daniel Buda

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – bod 1 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a) Pro účely tohoto nařízení je třeba 
na výzkum a inovace nahlížet nejen z 
technologického, ale i kulturního, 
uměleckého a sociálního hlediska, 
přičemž je třeba zaměřit se na umělecký 
výzkum, tvorbu a širší znalosti; inovace 
lze měřit prostřednictvím zvláštních 
kvantitativních a kvalitativních ukazatelů 
pro přesné posouzení dopadů různých 
projektů.

Or. ro

Pozměňovací návrh 64
Julia Reda

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – bod 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2) „kulturními a kreativními 
odvětvími“ se rozumí všechna odvětví, 
jejichž činnosti jsou založeny na kulturních 
hodnotách nebo na uměleckých a jiných 
individuálních nebo kolektivních 
kreativních projevech. Tyto činnosti 
mohou zahrnovat vývoj, tvorbu, produkci, 
šíření a ochranu produktů a služeb, které 
představují kulturní, umělecké či jiné 
kreativní projevy, jakož i související 
funkce, jako je vzdělávání nebo řízení. 
Budou mít potenciál vytvářet inovace a 
pracovní místa, zejména z duševního 
vlastnictví. K těmto odvětvím patří 
architektura, archivy, knihovny a muzea, 
umělecká řemesla, audiovizuální odvětví 
(například kinematografie, televize, 
videohry a multimédia), hmotné a 
nehmotné kulturní dědictví, design (včetně 
módního návrhářství), festivaly, hudba, 
literatura, scénická umění, knihy a 
vydavatelská činnost, rozhlas a výtvarné 
umění;

2) „kulturními a kreativními 
odvětvími“ se rozumí všechna odvětví, 
jejichž činnosti jsou založeny na kulturních 
hodnotách nebo na uměleckých a jiných 
individuálních nebo kolektivních 
kreativních projevech a postupů, bez 
ohledu na to, zda tyto činnosti jsou, nebo 
nejsou tržně orientovány. Tyto činnosti 
mohou zahrnovat výzkum a vývoj, tvorbu, 
produkci, šíření a ochranu postupů,
produktů a služeb, které představují 
kulturní, umělecké či jiné kreativní 
projevy, jakož i související funkce, jako je 
vzdělávání nebo řízení. Mohly by mít 
potenciál vytvářet inovace a pracovní 
místa. K těmto odvětvím patří architektura, 
archivy, knihovny a muzea, umělecká 
řemesla, audiovizuální odvětví (například 
kinematografie, televize, videohry a 
multimédia), hmotné a nehmotné kulturní 
dědictví, design (včetně módního 
návrhářství), festivaly, hudba, literatura, 
scénická umění, knihy a vydavatelská 
činnost;

Or. en
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Pozměňovací návrh 65
Julia Reda

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) zvyšovat konkurenceschopnost 
kulturních a kreativních odvětví, zejména 
audiovizuálního odvětví.

b) zvyšovat inovace, kreativitu a
konkurenceschopnost kulturních a 
kreativních odvětví, zejména 
audiovizuálního odvětví.

Or. en

Pozměňovací návrh 66
Julia Reda

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 – písm. b a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ba) přispívat k uznání a podpoře 
vnitřní hodnoty kultury a její úlohy při 
posilování demokracie, kritického myšlení 
a pocitu sounáležitosti a občanství;

Or. en

Pozměňovací návrh 67
Daniel Buda

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 2 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) posilovat hospodářský, sociální a 
vnější rozměr evropské úrovně spolupráce 
za účelem rozvoje a podpory evropské 
kulturní rozmanitosti a kulturního dědictví 
Evropy a posilovat konkurenceschopnost 
evropských kulturních a kreativních 
odvětví a upevňovat mezinárodní kulturní 

a) posilovat hospodářský, sociální a 
vnější rozměr evropské úrovně spolupráce 
za účelem rozvoje a podpory evropské 
kulturní rozmanitosti a kulturního dědictví 
Evropy a posilovat konkurenceschopnost 
evropských kulturních a kreativních 
odvětví a upevňovat mezinárodní kulturní 
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vztahy; vztahy, se zaměřením na zlepšení 
schopnosti evropských kulturních a 
kreativních odvětvích působit na 
nadnárodní i mezinárodní úrovni;

Or. ro

Pozměňovací návrh 68
Julia Reda

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 2 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) posilovat hospodářský, sociální a 
vnější rozměr evropské úrovně spolupráce 
za účelem rozvoje a podpory evropské 
kulturní rozmanitosti a kulturního dědictví 
Evropy a posilovat konkurenceschopnost 
evropských kulturních a kreativních 
odvětví a upevňovat mezinárodní kulturní 
vztahy;

a) posilovat umělecký, kulturní,
hospodářský, sociální a vnější rozměr 
evropské úrovně spolupráce za účelem 
rozvoje a podpory evropské kulturní 
rozmanitosti a kulturního dědictví Evropy, 
podporovat mobilitu umělců a kulturních 
subjektů a oběh kulturních a uměleckých 
děl a posilovat konkurenceschopnost 
evropských kulturních a kreativních 
odvětví a upevňovat mezinárodní kulturní 
vztahy;

Or. en

Pozměňovací návrh 69
Daniel Buda

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 2 – písm. a a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

aa) usnadnit přeshraniční pohyb 
evropských děl

Or. ro

Pozměňovací návrh 70
Julia Reda
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Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 2 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) prosazovat konkurenceschopnost a 
rozšiřitelnost evropského audiovizuálního 
odvětví;

b) Netýká se českého znění.

Or. en

Pozměňovací návrh 71
Julia Reda

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 2 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) prosazovat politickou spolupráci a 
inovativní činnosti podporující všechny 
složky programu včetně prosazování 
rozmanitého a pluralistického mediálního
prostředí, mediální gramotnosti a 
sociálního začleňování.

c) prosazovat politickou spolupráci a 
inovativní činnosti podporující všechny 
složky programu a všechna kulturní a 
kreativní odvětví, včetně prosazování 
rozmanitých a pluralistických kulturních 
a mediálních prostředí, mediální 
gramotnosti a sociálního začleňování i 
mezikulturního dialogu.

Or. en

Pozměňovací návrh 72
Daniel Buda

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 2 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) prosazovat politickou spolupráci a 
inovativní činnosti podporující všechny 
složky programu včetně prosazování 
rozmanitého a pluralistického mediálního 
prostředí, mediální gramotnosti a
sociálního začleňování.

c) prosazovat politickou spolupráci a 
inovativní činnosti podporující všechny 
složky programu včetně prosazování 
rozmanitého a pluralistického mediálního 
prostředí, mediální gramotnosti, kritického 
přístupu veřejnosti i sociálního 
začleňování.

Or. ro
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Pozměňovací návrh 73
Daniel Buda

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 2 – písm. c a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ca) zajistit rovný přístup k financování 
pro všechny kulturní a tvůrčí odvětví a 
usnadnit nediskriminační přístup 
zajišťující rovnováhu mezi zeměpisnými 
oblastmi a mezi kulturními subjekty 
různých velikostí,

Or. ro

Pozměňovací návrh 74
Daniel Buda

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 2 – písm. c b (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

cb) poskytnout kulturním a kreativním 
odvětvím odpovídající soubor 
kvalitativních a kvantitativních ukazatelů 
s cílem vytvořit soudržný systém 
hodnocení a posuzování dopadu 
přizpůsobený skutečné složitosti programu 
a jeho výsledkům.

Or. ro

Pozměňovací návrh 75
Daniel Buda

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a) Se zřetelem ke specifické umělecké 
a ekonomické hodnotě kultury podporuje 
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program v kulturních a kreativních 
odvětvích akce a činnost s evropskou 
přidanou hodnotou, a to prostřednictvím 
jednoho či více z těchto aspektů:

nadnárodního charakteru akcí a činností, 
které doplňují regionální, národní, 
mezinárodní a jiné programy a politiky 
Unie, a jejich dopadu na přístup občanů 
ke kulturnímu a kreativnímu zapojení, 
vzdělávání, sociální začlenění a 
mezikulturní dialog;

rozvoje a podpory nadnárodní a 
mezinárodní spolupráce mezi kulturními 
a kreativními aktéry, včetně umělců, 
profesionálů v audiovizuální oblasti, 
kulturních a kreativních organizací, 
audiovizuálních subjektů i malých a 
středních podniků se zaměřením na 
podnícení komplexnějších, rychlejších a 
dlouhodobějších reakcí na globální výzvy,
zejména na přechod k digitalizaci;

úspor z rozsahu a kritického množství, 
které podpora Unie dokáže zajistit a které 
násobí možnosti získávání dalších 
finančních prostředků;

zajištění rovnějších podmínek v 
evropských kulturních a kreativních 
odvětvích tím, že se zohlední země s 
nízkou produkční kapacitou nebo země či 
regiony s omezenou zeměpisnou nebo 
jazykovou oblastí;

Or. ro

Pozměňovací návrh 76
Julia Reda

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 3 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) složka „KULTURA“ se vztahuje na 
kulturní a kreativní odvětví kromě 
audiovizuálního odvětví;

a) dílčí program „KULTURA“ se 
vztahuje na kulturní a kreativní odvětví 
kromě audiovizuálního odvětví;

Or. en
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Pozměňovací návrh 77
Julia Reda

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 3 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) složka „MEDIA“ se vztahuje na 
audiovizuální odvětví;

b) dílčí program „MEDIA“ se 
vztahuje na audiovizuální odvětví;

Or. en

Pozměňovací návrh 78
Julia Reda

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

V souladu s cíli uvedenými v článku 3 má 
složka „KULTURA“ tyto priority:

V souladu s cíli uvedenými v článku 3 má 
dílčí program „KULTURA“ tyto priority:

Or. en

Pozměňovací návrh 79
Julia Reda

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) posilovat přeshraniční rozměr a 
oběh evropských kulturních a kreativních 
subjektů a děl;

a) posilovat přeshraniční rozměr a 
mobilitu evropských kulturních a 
kreativních subjektů oběh kulturních a 
uměleckých děl;

Or. en

Pozměňovací návrh 80
Daniel Buda
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Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) zvyšovat účast na kulturním životě 
v celé Evropě;

b) oslovit širší veřejnost 
prostřednictvím zvyšování účasti a 
zapojení v kulturním životě v celé Evropě;

Or. ro

Pozměňovací návrh 81
Julia Reda

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) zvyšovat účast na kulturním životě
v celé Evropě;

b) zvyšovat přístup ke kulturnímu 
životu, zainteresovanost a zapojení 
publika v celé Evropě;

Or. en

Pozměňovací návrh 82
Julia Reda

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) prosazovat odolnost společnosti a 
sociální začleňování prostřednictvím 
kultury a kulturního dědictví;

c) posilovat sociální začleňování a 
mezikulturní dialog prostřednictvím 
umění, kultury a kulturního dědictví;

Or. en

Pozměňovací návrh 83
Julia Reda

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 – písm. d
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) zvyšovat schopnost evropských 
kulturních a kreativních odvětví 
prosperovat a vytvářet pracovní místa a 
růst;

d) zvyšovat schopnost evropských 
kulturních a kreativních odvětví tvořit,
prosperovat a vytvářet nové umělecké 
postupy, pracovní místa, znalosti a 
dovednosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 84
Daniel Buda

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) zvyšovat schopnost evropských 
kulturních a kreativních odvětví 
prosperovat a vytvářet pracovní místa a 
růst;

d) zvyšovat schopnost evropských 
kulturních a kreativních odvětví 
prosperovat a vytvářet pracovní místa a 
růst, včetně hospodářského;

Or. ro

Pozměňovací návrh 85
Julia Reda

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 – písm. e

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

e) posilovat evropskou identitu a
hodnoty prostřednictvím kulturního 
povědomí, uměleckého vzdělávání a na 
kultuře založené kreativity ve vzdělávání;

e) posilovat smysl pro společenství a 
demokratické hodnoty prostřednictvím 
kulturního povědomí, uměleckého projevu, 
kritického myšlení, uměleckého 
vzdělávání a na kultuře založené kreativity 
ve vzdělávání;

Or. en

Pozměňovací návrh 86
Julia Reda
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Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 – písm. f

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

f) podporovat mezinárodní budování 
kapacit evropských kulturních a 
kreativních odvětví, aby byly aktivní na 
mezinárodní úrovni;

f) podporovat mezinárodní budování 
kapacit evropských kulturních a 
kreativních odvětví, včetně místních 
organizací na nejnižší úrovni a 
mikroorganizací, aby byly aktivní na 
mezinárodní úrovni;

Or. en

Pozměňovací návrh 87
Julia Reda

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 – písm. g

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

g) přispívat ke globální strategii Unie 
pro mezinárodní vztahy prostřednictvím 
kulturní diplomacie.

g) přispívat ke globální strategii Unie 
pro mezinárodní vztahy prostřednictvím 
kulturní diplomacie, do níž je zapojena 
občanská společnost a základní
organizace na místní úrovni i 
mezinárodní kulturní sítě.

Or. en

Pozměňovací návrh 88
Daniel Buda

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) pěstovat talent a dovednosti a
stimulovat spolupráci a inovaci při tvorbě a 
produkci evropských audiovizuálních děl;

a) pěstovat talenty a dovednosti, při 
tom podporovat využívání digitálních 
technologií a opatření s cílem stimulovat 
spolupráci a inovaci při tvorbě a produkci 
evropských audiovizuálních děl;

Or. ro
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Pozměňovací návrh 89
Tadeusz Zwiefka

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) prosazovat evropská audiovizuální 
díla a podporovat rozvoj publika v celé 
Evropě i za jejími hranicemi.

c) prosazovat evropská audiovizuální 
díla a podporovat rozvoj publika v celé 
Evropě i za jejími hranicemi, se zvláštním 
zaměřením na děti, mladé lidi, osoby se 
zdravotním postižením a nedostatečně 
zastoupené skupiny

Or. en

Pozměňovací návrh 90
Tadeusz Zwiefka

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Tyto priority jsou plněny podporou tvorby, 
propagace, dostupnosti a šíření evropských 
děl s potenciálem oslovit široké publikum 
v Evropě i za jejími hranicemi, a tedy 
přizpůsobováním se novému vývoji na trhu 
a doplňováním směrnice o audiovizuálních 
mediálních službách.

Tyto priority jsou plněny podporou tvorby, 
propagace, dostupnosti a šíření evropských 
děl, jež mají potenciál oslovit široké 
publikum všech věkových kategorií, a 
evropských děl, která zachycují společnou 
identitu a hodnoty, v Evropě i za jejími 
hranicemi, a tedy přizpůsobováním se 
novému vývoji na trhu a doplňováním 
směrnice o audiovizuálních mediálních 
službách.

Or. en

Pozměňovací návrh 91
Julia Reda

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 1 – písm. a
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) podporovat meziodvětvovou 
nadnárodní spolupráci v oblasti politik, 
včetně role, jakou kultura hraje v 
sociálním začleňování, a podporovat 
povědomí o programu a přenositelnost 
výsledků;

a) podporovat meziodvětvovou 
nadnárodní spolupráci v oblasti politik, 
včetně propagace úlohy kultury v 
sociálním začleňování a demokracii, 
vytvoření rámce kvalitativních a 
kvantitativních ukazatelů pro měření 
hodnoty kultury a podporovat povědomí o 
programu a přenositelnost výsledků;

Or. en

Pozměňovací návrh 92
Julia Reda

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) prosazovat inovativní přístupy k 
tvorbě, dostupnosti, distribuce a 
propagace obsahu napříč kulturními a 
kreativními odvětvími;

b) prosazovat inovativní přístupy k 
umělecké tvorbě a výzkumu, dostupnosti, 
distribuci a propagaci uměleckého obsahu 
napříč kulturními a kreativními odvětvími;

Or. en

Pozměňovací návrh 93
Julia Reda

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) prosazovat průřezové činnosti 
zahrnující několik odvětví s cílem 
přizpůsobovat se strukturálním změnám, s 
nimiž se mediální odvětví potýká, včetně 
podpory svobodného, rozmanitého a 
pluralistického mediálního prostředí, 
kvalitní žurnalistiky a mediální 
gramotnosti;

c) prosazovat průřezové činnosti 
zahrnující všechna odvětví s cílem 
přizpůsobovat se strukturálním změnám, s 
nimiž se mediální odvětví potýká, včetně 
podpory svobodného, rozmanitého a 
pluralistického kulturního a mediálního 
prostředí, které zajistí podmínky pro 
investigativní žurnalistiku, i mediální 
gramotnosti;

Or. en
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Pozměňovací návrh 94
Daniel Buda

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) prosazovat průřezové činnosti 
zahrnující několik odvětví s cílem 
přizpůsobovat se strukturálním změnám, s 
nimiž se mediální odvětví potýká, včetně 
podpory svobodného, rozmanitého a 
pluralistického mediálního prostředí, 
kvalitní žurnalistiky a mediální 
gramotnosti;

c) prosazovat průřezové činnosti 
zahrnující několik odvětví s cílem 
přizpůsobovat se strukturálním změnám, s 
nimiž se mediální odvětví potýká, včetně 
podpory svobodného, rozmanitého a 
pluralistického mediálního prostředí, 
kvalitní žurnalistiky, kritického přístupu a 
mediální gramotnosti;

Or. ro

Pozměňovací návrh 95
Julia Reda

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 1 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) zřizovat a podporovat informační 
kanceláře programu, které budou 
propagovat program ve své zemi a 
stimulovat přeshraniční spolupráci v rámci 
kulturních a kreativních odvětví.

d) zřizovat a podporovat informační 
kanceláře programu, které budou 
propagovat program ve své zemi, 
podporovat účastníky, zejména 
mikroorganizace, a stimulovat 
přeshraniční spolupráci v rámci kulturních 
a kreativních odvětví.

Or. en

Pozměňovací návrh 96
Julia Reda

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 1 – pododstavec 2 – odrážka 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh
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– až do výše 609 000 000 EUR u cíle 
uvedeného v čl. 3 odst. 2 písm. a) (složka
KULTURA),

– - nejméně 37 % u cíle uvedeného v 
čl. 3 odst. 2 písm. a) (dílčí program
KULTURA),

Or. en

Pozměňovací návrh 97
Julia Reda

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 1 – pododstavec 2 – odrážka 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– až do výše 1 081 000 000 EUR u 
cíle uvedeného v čl. 3 odst. 2 písm. b) 
(složka MEDIA),

– nejméně 52 % u cíle uvedeného v 
čl. 3 odst. 2 písm. b) (dílčí program
MEDIA),

Or. en

Pozměňovací návrh 98
Julia Reda

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 1 – pododstavec 2 – odrážka 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– až do výše 160 000 000 EUR u 
činností uvedených v čl. 3 odst. 2 písm. c) 
(MEZIODVĚTVOVÁ složka).

– nejméně 11 % u činností 
uvedených v čl. 3 odst. 2 písm. c) 
(MEZIODVĚTVOVÁ složka).

Or. en

Pozměňovací návrh 99
Tadeusz Zwiefka

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Nejméně 15 % částky uvedené 
v odstavci 1 je určeno na činnosti zacílené 
na evropské občany do 14 let věku.
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Or. en

Pozměňovací návrh 100
Julia Reda

Návrh nařízení
Článek 9 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 9a

Spolupráce s Eurostatem

Komise kromě úzké spolupráce s 
UNESCO, Radou Evropy a OECD naváže 
pravidelnou, efektivní spolupráci se svým 
statistickým úřadem Eurostat s cílem 
definovat kvalitativní a kvantitativní 
ukazatele a měřit dopad své kulturní 
politiky. Tím bude přispívat k naplňování 
cílů dílčího programu Kultura a pečlivě 
sledovat další vývoj v kulturní politice, 
mimo jiné zapojením zainteresovaných 
stran v ranějších fázích do tvorby a 
adaptace ukazatelů společných pro různá 
odvětví, nebo specifických pro konkrétní 
odvětví činnosti.

Or. en

Pozměňovací návrh 101
Julia Reda

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Příspěvky do vzájemného 
pojišťovacího mechanismu mohou 
pokrývat rizika spojená se zpětným 
získáváním prostředků dlužných příjemci a 
lze je považovat za dostatečnou záruku 
podle finančního nařízení. Použijí se 
ustanovení stanovená v [článku X] nařízení 
XXX [nástupce nařízení o záručním 
fondu].

4. Příspěvky do vzájemného 
pojišťovacího mechanismu mohou 
pokrývat rizika spojená se zpětným 
získáváním prostředků dlužných příjemci a 
lze je považovat za dostatečnou záruku 
podle finančního nařízení. Použijí se 
ustanovení stanovená v [článku X] nařízení 
XXX [nástupce nařízení o záručním 
fondu], přičemž se bude vycházet z již 
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vytvořených prováděcích postupů a tyto 
postupy budou zohledněny.

Or. en

Pozměňovací návrh 102
Julia Reda

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Program se provádí prostřednictvím 
pracovních programů uvedených v článku 
110 finančního nařízení. V pracovních 
programech se případně stanoví celková 
částka vyhrazená pro operace kombinování 
zdrojů.

1. Program se provádí prostřednictvím 
každoročních pracovních programů 
uvedených v [článku 110] finančního 
nařízení. Před přijetím pracovních 
programů jsou vedeny konzultace se 
zainteresovanými stranami, aby bylo 
zajištěno, že plánované akce co nejlépe 
podpoří různá zapojená odvětví; rovněž je
případně stanovena celková částka 
vyhrazená pro operace kombinování 
zdrojů.

Or. en

Pozměňovací návrh 103
Julia Reda

Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Odchylně od [čl. 130 odst. 2] 
finančního nařízení a v řádně 
odůvodněných případech mohou být za 
způsobilé považovány náklady, které 
vznikly příjemci před podáním žádosti o 
grant, pokud se přímo vztahují k provádění 
podporovaných opatření a činností.

3. Odchylně od [čl. 130 odst. 2] 
finančního nařízení a v řádně 
odůvodněných případech jsou za způsobilé 
považovány náklady, které vznikly 
příjemci před podáním žádosti o grant, 
pokud se přímo vztahují k provádění 
podporovaných opatření a činností.

Or. en
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Pozměňovací návrh 104
Julia Reda

Návrh nařízení
Čl. 14 – odst. 5 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Těmto subjektům mohou být 
uděleny granty bez výzvy k podávání 
návrhů:

5. Zvláštní víceletý grant se uděluje 
na akce zaměřené na podporu zviditelnění 
EU a umělecké propagace děl a umělců 
na:

Or. en

Pozměňovací návrh 105
Julia Reda

Návrh nařízení
Čl. 16 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Evropská komise zajistí, aby v 
oblastech činnosti EU, v nichž se pečeť 
excelence uplatňuje, byla způsobilá 
všechna kulturní a kreativní odvětví.
Návrhům, které získají pečeť excelence, je 
usnadněn přístup k dalším programům 
EU.

Or. en

Pozměňovací návrh 106
Julia Reda

Návrh nařízení
Čl. 18 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Průběžné hodnocení programu se 
provede, jakmile je k dispozici dostatek 
informací o jeho provádění, avšak 
nejpozději do čtyř let od začátku provádění 
programu.

2. Průběžné hodnocení programu se 
provede, jakmile je k dispozici dostatek 
informací o jeho provádění, avšak 
nejpozději do tří let od začátku provádění 
programu, tj. do července 2024.
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Or. en

Pozměňovací návrh 107
Daniel Buda

Návrh nařízení
Čl. 20 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Příjemci finančních prostředků 
Unie uvádějí původ a zajišťují viditelnost 
těchto prostředků (zejména při propagaci 
opatření a jejich výsledků) tím, že 
poskytují ucelené, účinné a přiměřené 
informace různým cílovým skupinám 
včetně médií a veřejnosti.

1. Příjemci finančních prostředků 
Unie uvádějí původ a zajišťují viditelnost 
těchto prostředků (zejména při propagaci 
opatření a jejich výsledků) tím, že 
poskytují ucelené, účinné a přiměřené 
informace různým cílovým skupinám 
včetně médií a veřejnosti za použití názvu 
programu, příp. loga MEDIA. Komise 
vypracuje logo pro dílčí program 
KULTURA.

Or. ro

Pozměňovací návrh 108
Julia Reda

Návrh nařízení
Příloha I – bod 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. SLOŽKA KULTURA 1. DÍLČÍ PROGRAM KULTURA

Or. en

Pozměňovací návrh 109
Julia Reda

Návrh nařízení
Příloha I – bod 1 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Priority v rámci složky KULTURA
programu uvedené v článku 4 se provádí 

Priority v rámci dílčího programu 
KULTURA uvedené v článku 4 se provádí 
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prostřednictvím těchto opatření: prostřednictvím těchto opatření:

Or. en

Pozměňovací návrh 110
Julia Reda

Návrh nařízení
Příloha I – bod 1 – odst. 1 – pododstavec 1 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) mobilita umělců a kulturních a 
kreativních subjektů;

d) mobilita umělců a kulturních a 
kreativních subjektů a přeshraniční oběh 
uměleckých a kulturních děl;

Or. en

Pozměňovací návrh 111
Julia Reda

Návrh nařízení
Příloha I – bod 1 – odst. 1 – pododstavec 2 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Odvětvová opatření: Odvětvová opatření:
vzhledem k tomu, že obecný přístup je 
nezbytný k tomu, aby zahrnoval všechna 
odvětví uvedená v článku 2 a jejich 
obecné problémy, je zároveň třeba se 
zaměřit na odvětvová opatření, která 
mohou být zacílena přímo na určité 
pododvětví; Je třeba zaujmout 
horizontální přístup k mobilitě a 
internacionalizaci, podpoře různorodosti, 
kreativitě a inovaci, školením a výměnám 
odborníků, budování kapacit, 
dovednostem v oblasti vytváření sítí, 
rozvoji publika i ke shromažďování a 
analýze dat. Na tomto základě je třeba 
zajistit odvětvovou podporu s cílem:

Or. en
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Pozměňovací návrh 112
Julia Reda

Návrh nařízení
Příloha I – bod 1 – odst. 1 – pododstavec 2 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) podpora odvětví architektury a 
kulturního dědictví: cílená opatření pro 
mobilitu subjektů, budování kapacit, rozvoj 
publika a internacionalizace odvětví 
kulturního dědictví a architektury, podpora 
Baukultury, podpora ochrany, zachování a 
rozšiřování kulturního dědictví a jeho 
hodnot formou zvyšování povědomí, 
vytváření sítí a činností vzájemného učení;

c) podpora odvětví minulé i současné
architektury a hmotného i nehmotného
kulturního dědictví: cílená opatření pro 
mobilitu subjektů, budování kapacit, rozvoj 
publika a internacionalizace odvětví 
kulturního dědictví a architektury, podpora 
Baukultury, podpora ochrany, zachování a 
rozšiřování hmotného i nehmotného
kulturního dědictví a jeho hodnot formou 
zvyšování povědomí, vytváření sítí a 
činností vzájemného učení;

Or. en

Pozměňovací návrh 113
Julia Reda

Návrh nařízení
Příloha I – bod 1 – odst. 1 – pododstavec 2 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) podpora ostatních odvětví: cílená 
opatření ve prospěch rozvoje tvůrčích 
aspektů odvětví designu a módního 
návrhářství a kulturního cestovního 
ruchu, jakož i jejich propagace a 
zastoupení mimo Evropskou unii.

d) podpora ostatních odvětví: cílená 
podpůrná opatření na zvýšení povědomí v 
Evropské unii i mimo ni o tvůrčích 
aspektech odvětví designu a módního 
návrhářství, i o rostoucím udržitelném 
kulturním cestovním ruchu.

Or. en

Pozměňovací návrh 114
Julia Reda

Návrh nařízení
Příloha I – bod 2 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh



PE630.707v01-00 40/43 AM\1170342CS.docx

CS

2. SLOŽKA MEDIA 2. DÍLČÍ PROGRAM MEDIA

Or. en

Pozměňovací návrh 115
Tadeusz Zwiefka

Návrh nařízení
Příloha I – bod 2 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) produkce inovativního televizního 
obsahu a seriálového vyprávění;

b) produkce inovativního televizního 
obsahu a seriálového vyprávění, s ohledem 
na význam kvality sdělovacích prostředků 
pro děti a mladé lidi;

Or. en

Pozměňovací návrh 116
Tadeusz Zwiefka

Návrh nařízení
Příloha I – bod 2 – odst. 1 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) podpora mezinárodního prodeje a 
oběhu zahraničních evropských děl na 
všech platformách, včetně koordinovaných 
distribučních strategií zahrnujících několik 
zemí;

d) podpora mezinárodního prodeje a 
oběhu zahraničních evropských děl na 
všech platformách, včetně koordinovaných 
distribučních strategií zahrnujících několik 
zemí; jako výjimka pro reportážní a 
dokumentární filmy pro děti a mládež by 
prodej práv v oblasti vzdělávání 
používaných v rámci dlouhodobého 
vzdělávacího programu měl být považován 
za premiérové uvedení. Na vysoce 
konkurenčním distribučním 
trhu představují tyto programy často 
jedinou možnost přístupu mladého 
publika k zahraničním evropským filmům 
a v dlouhodobém výhledu osloví početnou 
cílovou skupinu.

Or. en
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Pozměňovací návrh 117
Julia Reda

Návrh nařízení
Příloha I – bod 2 – odst. 1 – písm. e

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

e) podpora výměn a budování sítí 
mezi podniky s cílem usnadnit evropskou a 
mezinárodní koprodukce;

e) podpora výměn a budování sítí 
mezi podniky s cílem usnadnit evropskou a 
mezinárodní koprodukci a přeshraniční 
oběh evropských děl;

Or. en

Pozměňovací návrh 118
Tadeusz Zwiefka

Návrh nařízení
Příloha I – bod 2 – odst. 1 – písm. k a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ka) síť (sítě) evropských dětských 
filmů/médií usnadňující výměnu 
zkušeností, know-how a osvědčených 
postupů v oblasti vývoje, produkce nebo 
distribuce dětských filmů i v oblasti 
mediální gramotnosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 119
Tadeusz Zwiefka

Návrh nařízení
Příloha I – bod 3 – odst. 1 – pododstavec 2 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) podněcování nových forem tvorby 
na křižovatkách mezi různými kulturními a 
tvůrčími odvětvími, například 
prostřednictvím využití inovačních 
technologií;

a) podněcování nových forem tvorby 
na pomezí mezi různými kulturními a 
tvůrčími odvětvími, například 
prostřednictvím využívání inovačních 
technologií nebo tvorby společně s 
mladým publikem;
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Or. en

Pozměňovací návrh 120
Julia Reda

Návrh nařízení
Příloha I – bod 3 – odst. 1 – pododstavec 3 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) podněcování přeshraniční 
spolupráce mezi odborníky, institucemi, 
platformami a sítěmi v různých oblastech 
politik a odvětvích zahrnutých v programu 
a mezi nimi;

b) podpora potenciálních příjemců 
během postupu podávání žádosti,
podněcování přeshraniční spolupráce mezi 
odborníky, institucemi, platformami a 
sítěmi v různých oblastech politik a 
odvětvích zahrnutých v programu a mezi 
nimi;

Or. en

Pozměňovací návrh 121
Julia Reda

Návrh nařízení
Příloha I – bod 3 – odst. 1 – pododstavec 4 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) podpora vysokých standardů 
mediální produkce prosazováním 
spolupráce, přeshraniční kolaborativní 
žurnalistiky a kvalitního obsahu;

b) podpora vysokých standardů 
mediální produkce prosazováním 
spolupráce, přeshraniční kolaborativní, 
investigativní a podrobné žurnalistiky a 
kvalitního obsahu;

Or. en

Pozměňovací návrh 122
Tadeusz Zwiefka

Návrh nařízení
Příloha I – bod 3 – odst. 1 – pododstavec 4 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) podpora mediální gramotnosti 
občanů na podporu kritického porozumění 

c) podpora mediální gramotnosti 
občanů všech věkových kategorií na 
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médiím. podporu kritického porozumění médiím.

Or. en
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