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STRUČNÉ ODÔVODNENIE

Európa nie je len kontinent. Je aj civilizáciou, ktorej korene siahajú až do antického Grécka 
a Ríma a ktorej črty a hodnoty výrazne formovalo kresťanstvo. Preto by sa Európska únia 
nemala vymedzovať len ako hospodárske zriadenie,  ale mala by tiež a v prvom rade uznávať 
význam kultúr jednotlivých členských štátov, a tak chrániť a propagovať bohatstvo 
a rozmanitosť svojej civilizácie. Táto úloha jej navyše vyplýva z článku 3 Zmluvy o EÚ, 
v ktorom sa poveruje, aby zabezpečila „zachovávanie a zveľaďovanie európskeho kultúrneho 
dedičstva“, a tiež z článku 167 ZFEÚ, podľa ktorého má prispievať k rozkvetu kultúr 
členských štátov a zároveň zdôrazňovať spoločné kultúrne dedičstvo.

Z tohto pohľadu sa dá len súhlasiť s kultúrnou ambíciou návrhu nariadenia, ktorým sa 
ustanovuje program Kreatívna Európa (na obdobie 2021 až 2027). Prednosťou uvedeného 
návrhu je, že pokračuje vo vykonávaní troch zložiek programu Kreatívna Európa, ktorý bol 
zavedený v roku 2014, a navyše ich zlepšuje. Konkrétne ide o podprogram Kultúra, 
podprogram Médiá a medzisektorový podprogram.

Výbor JURI by rád prispel k obnove tohto vynikajúceho projektu a poukázal na potrebu jeho 
jasnejšieho prepojenia s ochranou duševného vlastníctva. Navrhuje tiež, aby sa objasnili 
niektoré pojmy, ktoré mu pripadajú nejednoznačné, napríklad „mediálna gramotnosť“, ktorú 
navrhuje nahradiť ľahšie pochopiteľným pojmom „formovanie kritického myslenia“, alebo 
tiež pojem „začleňovanie“, ktorý môže ohroziť sociálnu súdržnosť, pričom navrhuje, aby sa 
nahradil náročnejším pojmom „asimilácia“. Napokon by rád využil tento návrh na zastavenie 
neuváženého rozširovania delegovaných aktov Komisie, ktoré je sporné najmä v oblasti 
kultúry. V tomto duchu predkladá nasledujúce pozmeňujúce návrhy.

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

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

Pozmeňujúci návrh 1

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(1) Kultúra, kultúrne dedičstvo 
a kultúrna rozmanitosť majú pre európsku 
spoločnosť veľkú hodnotu, či už 
z kultúrneho, environmentálneho, 
sociálneho alebo ekonomického hľadiska, 
a mali by sa šíriť a podporovať. Podľa 
Rímskej deklarácie z 25. marca 2017 
a Európskej rady z decembra 2017 sú 

(1) Kultúra, kultúrne dedičstvo 
a kultúrna rozmanitosť majú pre Európu
veľkú hodnotu, či už z kultúrneho, 
environmentálneho, sociálneho alebo 
ekonomického hľadiska, a mali by sa šíriť 
a podporovať. Podľa Rímskej deklarácie 
z 25. marca 2017 a Európskej rady 
z decembra 2017 sú vzdelanie a kultúra 
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vzdelanie a kultúra základným stavebným 
kameňom inkluzívnej a súdržnej
spoločnosti určenej pre všetkých a kľúčom 
k udržaniu konkurencieschopnosti Európy.

základným stavebným kameňom 
prosperujúcej spoločnosti a kľúčom 
k udržaniu konkurencieschopnosti Európy.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 2

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(2) Podľa článku 2 Zmluvy 
o Európskej únii (ZEÚ) Únia je založená 
na hodnotách úcty k ľudskej dôstojnosti, 
slobody, demokracie, rovnosti, právneho 
štátu a rešpektovania ľudských práv 
vrátane práv osôb patriacich k menšinám. 
Tieto hodnoty sú spoločné členským 
štátom v spoločnosti, v ktorej prevláda 
pluralizmus, nediskriminácia, tolerancia, 
spravodlivosť, solidarita a rovnosť medzi 
ženami a mužmi. Tieto hodnoty sa ďalej 
potvrdzujú a vyjadrujú v právach, 
slobodách a zásadách zakotvených 
v Charte základných práv Európskej únie, 
ktorá má podľa článku 6 ZEÚ rovnakú 
právnu silu ako zmluvy.

(2) Podľa článku 2 Zmluvy 
o Európskej únii (ZEÚ) Únia je založená 
na hodnotách úcty k ľudskej dôstojnosti, 
slobody, demokracie, rovnosti, právneho 
štátu a rešpektovania ľudských práv 
vrátane práv osôb patriacich k menšinám. 
Tieto hodnoty sú spoločné členským 
štátom v spoločnosti, v ktorej prevláda 
pluralizmus, nediskriminácia, tolerancia, 
spravodlivosť, solidarita a rovnosť medzi 
ženami a mužmi.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 3

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(5) Európska kultúrna rozmanitosť 
závisí od prekvitajúcich a odolných 
kultúrnych a kreatívnych sektorov, ktoré sú 
schopné tvoriť a šíriť svoje diela širokému 
a rôznorodému európskemu publiku. Tým 

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

zvyšuje ich hospodársky potenciál a 
prispievajú k udržaniu rastu a 
zamestnanosti.  Okrem toho šírenie 
tvorivosti prispieva k vyššej 
konkurencieschopnosti a povzbudzuje 
inovácie v priemyselných hodnotových 
reťazcoch.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 4

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 5

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 9

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(9) V audiovizuálnom sektore by mala 
Únia doplniť politiky jednotného 
digitálneho trhu intervenciou. Ide najmä o 
modernizáciu rámca autorského práva a 
navrhované nariadenie o online vysielaní 
vysielacích organizácií16, ako aj o návrh na 
zmenu smernice Európskeho parlamentu a 
Rady 2010/13/EÚ17. Ich cieľom je posilniť 
kapacity európskych audiovizuálnych 
subjektov financovať, produkovať 
a distribuovať diela s dostatočnou 
vizibilitou v rôznych dostupných 
komunikačných médiách (ako je napr. 
televízia, kino alebo videá na požiadanie), 
ktoré budú atraktívne pre publikum na 
otvorenejšom a konkurencieschopnejšom 
trhu v Európe aj mimo nej. Zintenzívnenie 
podpory by sa malo zamerať na posledný 
vývoj na trhu, najmä silnejšie postavenie 
globálnych distribučných platforiem oproti 
národným vysielateľom, ktorí tradične 
investujú do produkcie európskych diel.

(9) V audiovizuálnom sektore by mala 
Únia doplniť politiky jednotného 
digitálneho trhu intervenciou. Z toho 
vyplýva najmä potreba zabezpečiť 
účinnejšiu ochranu duševného vlastníctva 
v tejto oblasti. Ochrana európskeho 
audiovizuálneho sektora totiž 
nepredpokladá iba finančnú pomoc pri 
tvorbe a distribúcii diel, ale aj náležitú 
právnu ochranu týchto diel a ich tvorcov. 
A práve v tomto kontexte dochádza 
k modernizácii rámca autorského práva a
predkladá sa navrhované nariadenie o 
online vysielaní vysielacích organizácií16, 
ako aj návrh na zmenu smernice 
Európskeho parlamentu a Rady 
2010/13/EÚ17. Ich cieľom je posilniť 
kapacity európskych audiovizuálnych 
subjektov financovať, produkovať 
a distribuovať diela s dostatočnou 
vizibilitou v rôznych dostupných 
komunikačných médiách (ako je napr. 
televízia, kino alebo videá na požiadanie), 
ktoré budú atraktívne pre publikum na 
otvorenejšom a konkurencieschopnejšom 
trhu v Európe aj mimo nej. Zintenzívnenie 
podpory by sa malo zamerať na posledný 
vývoj na trhu, najmä silnejšie postavenie 
globálnych distribučných platforiem oproti 
národným vysielateľom, ktorí tradične 
investujú do produkcie európskych diel.

__________________ __________________

16 COM(2016) 594 final 16 COM(2016) 594 final
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17 COM/2016/0287 final 17 COM/2016/0287 final

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 6

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 11

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(11) Kultúra je kľúčom k upevneniu 
inkluzívnych a súdržných spoločenstiev. 
V kontexte migračných tlakov zohráva 
kultúra dôležitú úlohu pri integrácii
migrantov, aby sa cítili byť súčasťou 
hostiteľskej spoločnosti a aby sa medzi 
migrantmi a novými spoločenstvami 
vyvinuli dobré vzťahy.

(11) Kultúra je kľúčom k upokojeniu 
európskych spoločenstiev, pretože 
podporuje asimiláciu regulárnych
migrantov.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 7

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 14

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(14) V súlade so spoločným oznámením 
„Stratégia EÚ pre medzinárodné kultúrne 
vzťahy“, ktorú schválil Európsky 
parlament uznesením z 5. júla 201718, by sa 
mal význam kultúry pre medzinárodné 
vzťahy a jej úloha pri šírení európskych 
hodnôt prejaviť v európskych nástrojoch 
financovania, a najmä v tomto programe, 
v podobe osobitných a cielených akcií, 
ktoré na globálnej scéne presadia jasný 
vplyv Únie.

(14) V súlade so spoločným oznámením 
„Stratégia EÚ pre medzinárodné kultúrne 
vzťahy“, ktorú schválil Európsky 
parlament uznesením z 5. júla 201718, by sa 
mal význam kultúry pre medzinárodné 
vzťahy a jej úloha pri šírení hodnôt 
európskej civilizácie prejaviť v európskych 
nástrojoch financovania, a najmä v tomto 
programe, v podobe osobitných a cielených 
akcií, ktoré na globálnej scéne presadia 
jasný vplyv Európy.

__________________ __________________

18 JOIN/2016/029 18 JOIN/2016/029

Or. fr
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Pozmeňujúci návrh 8

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 18

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 9

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 21

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(21) Na toto nariadenie sa vzťahujú 
horizontálne rozpočtové pravidlá, ktoré 
prijali Európsky parlament a Rada na 
základe článku 322 ZFEÚ. Tieto pravidlá 
sú ustanovené v nariadení o rozpočtových 
pravidlách. Vymedzujú predovšetkým 
postup zostavovania a plnenia rozpočtu 
prostredníctvom grantov, zákaziek, cien 
a nepriameho plnenia, ako aj kontroly 
zodpovednosti účastníkov finančných 
operácií. Pravidlá prijaté na základe 
článku 322 ZFEÚ sa vzťahujú aj na 

(21) Na toto nariadenie sa vzťahujú 
horizontálne rozpočtové pravidlá, ktoré 
prijali Európsky parlament a Rada na 
základe článku 322 ZFEÚ. Tieto pravidlá 
sú ustanovené v nariadení o rozpočtových 
pravidlách. Vymedzujú predovšetkým 
postup zostavovania a plnenia rozpočtu 
prostredníctvom grantov, zákaziek, cien 
a nepriameho plnenia, ako aj kontroly 
zodpovednosti účastníkov finančných 
operácií.
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ochranu rozpočtu Únie v prípade 
všeobecných nedostatkov v dodržiavaní 
zásad právneho štátu v členských štátoch, 
keďže dodržiavanie týchto zásad je 
nevyhnutným predpokladom riadneho 
finančného hospodárenia a efektívneho 
financovania z prostriedkov Únie.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 10

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 24

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(24) Organizácie z kultúrnych 
a kreatívnych sektorov s rozsiahlym 
geografickým pokrytím, ktoré v rámci 
svojej činnosti poskytujú kultúrne služby 
priamo občanom Únie, takže majú 
potenciál priamo ovplyvniť európsku 
identitu, by mali byť oprávnené na podporu 
Únie.

(24) Organizácie z kultúrnych 
a kreatívnych sektorov s rozsiahlym 
geografickým pokrytím, ktoré v rámci 
svojej činnosti poskytujú kultúrne služby 
priamo občanom členských štátov Únie, 
takže majú potenciál priamo ovplyvniť 
európsku identitu, by mali byť oprávnené
na podporu Únie.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 11

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 33

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(33) V súlade s nariadením o 
rozpočtových pravidlách, nariadením 
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, 
Euratom) č. 883/201323, nariadením Rady 
(Euratom, ES) č. 2988/9524, nariadením 
Rady (Euratom, ES) č. 2185/9625 a 
nariadením Rady (EÚ) 2017/193926 majú 
byť finančné záujmy Únie chránené 
primeranými opatreniami vrátane 
prevencie, zisťovania, nápravy a 

(33) V súlade s nariadením o 
rozpočtových pravidlách, nariadením 
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, 
Euratom) č. 883/201323, nariadením Rady 
(Euratom, ES) č. 2988/9524, nariadením 
Rady (Euratom, ES) č. 2185/9625 a 
nariadením Rady (EÚ) 2017/193926 majú 
byť finančné záujmy Únie chránené 
primeranými opatreniami vrátane 
prevencie, zisťovania, nápravy a 
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vyšetrovania nezrovnalostí a podvodov, 
vymáhania stratených, nesprávne 
vyplatených alebo nesprávne použitých 
finančných prostriedkov a v prípade 
potreby aj ukladania administratívnych 
sankcií Konkrétne môže Európsky úrad 
pre boj proti podvodom (OLAF) 
vykonávať v súlade s nariadením (EÚ, 
Euratom) č. 883/2013 a nariadením 
(Euratom, ES) č. 2185/96 administratívne 
vyšetrovania vrátane kontrol a inšpekcií 
na mieste s cieľom zistiť, či nedošlo k 
podvodu, korupcii alebo akémukoľvek 
inému protiprávnemu konaniu 
poškodzujúcemu finančné záujmy Únie. 
Európska prokuratúra môže v súlade 
s nariadením (EÚ) 2017/1939 vyšetrovať 
a stíhať podvody a iné trestné činy 
poškodzujúce finančné záujmy Únie, ako 
sa stanovuje v smernici Európskeho 
parlamentu a Rady (EÚ) 2017/137127.
V súlade s nariadením o rozpočtových 
pravidlách má každá osoba alebo každý 
subjekt, ktorý prijíma finančné prostriedky 
Únie, v plnej miere spolupracovať pri 
ochrane finančných záujmov Únie, udeliť 
Komisii, úradu OLAF, Európskej 
prokuratúre a Európskemu dvoru audítorov 
nevyhnutné práva a prístup a zabezpečiť, 
aby im všetky tretie strany zúčastňujúce sa 
na finančnom plnení z prostriedkov Únie 
udelili rovnocenné práva.

vyšetrovania nezrovnalostí a podvodov, 
vymáhania stratených, nesprávne 
vyplatených alebo nesprávne použitých 
finančných prostriedkov a v prípade 
potreby aj ukladania administratívnych 
sankcií V súlade s nariadením 
o rozpočtových pravidlách má každá osoba 
alebo každý subjekt, ktorý prijíma finančné 
prostriedky Únie, v plnej miere 
spolupracovať pri ochrane finančných 
záujmov Únie, udeliť Európskemu dvoru 
audítorov nevyhnutné práva a prístup 
a zabezpečiť, aby im všetky tretie strany 
zúčastňujúce sa na finančnom plnení 
z prostriedkov Únie udelili rovnocenné 
práva.

__________________ __________________

23 Nariadenie Európskeho parlamentu 
a Rady (EÚ, Euratom) č. 883/2013 
z 11. septembra 2013 o vyšetrovaniach 
vykonávaných Európskym úradom pre boj 
proti podvodom (OLAF), ktorým sa 
zrušuje nariadenie Európskeho parlamentu 
a Rady (ES) č. 1073/1999 a nariadenie 
Rady (Euratom) č. 1074/1999 (Ú. v. EÚ L 
248, 18.9.2013, s. 1).

23 Nariadenie Európskeho parlamentu
a Rady (EÚ, Euratom) č. 883/2013 
z 11. septembra 2013 o vyšetrovaniach 
vykonávaných Európskym úradom pre boj 
proti podvodom (OLAF), ktorým sa 
zrušuje nariadenie Európskeho parlamentu 
a Rady (ES) č. 1073/1999 a nariadenie 
Rady (Euratom) č. 1074/1999 (Ú. v. EÚ L 
248, 18.9.2013, s. 1).

24 Nariadenie Rady (ES, Euratom) č. 
2988/95 z 18. decembra 1995 o ochrane 
finančných záujmov Európskych 
spoločenstiev (Ú. v. ES L 312, 23.12.1995, 
s. 1).

24 Nariadenie Rady (ES, Euratom) č. 
2988/95 z 18. decembra 1995 o ochrane 
finančných záujmov Európskych 
spoločenstiev (Ú. v. ES L 312, 23.12.1995, 
s. 1).
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25 Nariadenie Rady (Euratom, ES) č. 
2185/96 z 11. novembra 1996 o kontrolách 
a inšpekciách na mieste, vykonávaných 
Komisiou s cieľom ochrany finančných 
záujmov Európskych spoločenstiev pred 
spreneverou a inými podvodmi (Ú. v. ES L 
292, 15.11.1996, s. 2).

25 Nariadenie Rady (Euratom, ES) č. 
2185/96 z 11. novembra 1996 o kontrolách 
a inšpekciách na mieste, vykonávaných 
Komisiou s cieľom ochrany finančných 
záujmov Európskych spoločenstiev pred 
spreneverou a inými podvodmi (Ú. v. ES L 
292, 15.11.1996, s. 2).

26 Nariadenie Rady (EÚ) 2017/1939 
z 12. októbra 2017, ktorým sa vykonáva 
posilnená spolupráca na účely zriadenia 
Európskej prokuratúry (EPPO) (Ú. v. EÚ L 
283, 31.10.2017, s. 1).

26 Nariadenie Rady (EÚ) 2017/1939 
z 12. októbra 2017, ktorým sa vykonáva 
posilnená spolupráca na účely zriadenia 
Európskej prokuratúry (EPPO) (Ú. v. EÚ L 
283, 31.10.2017, s. 1).

27 Smernica Európskeho parlamentu 
a Rady (EÚ) 2017/1371 z 5. júla 2017 
o boji proti podvodom, ktoré poškodzujú 
finančné záujmy Únie, prostredníctvom 
trestného práva (Ú. v. EÚ L 198, 
28.7.2017, s. 29).

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 12

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 35

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(35) Pri zmene vedľajších prvkov tohto 
nariadenia by sa právomoc prijať akty 
v súlade s článkom 290 Zmluvy 
o fungovaní Európskej únie mala 
delegovať na Komisiu pri dodržaní 
ukazovateľov uvedených v článku 15 
a v prílohe II. Komisia by mala 
v prípravnej fáze absolvovať 
zodpovedajúce konzultácie, a to aj na 
expertnej úrovni. Pri týchto konzultáciách 
by sa mali dodržiavať zásady stanovené 
v medziinštitucionálnej dohode o lepšej 
tvorbe práva z 13. apríla 2016. 
Predovšetkým v záujme rovnakého 
zastúpenia pri príprave delegovaných 
aktov by sa všetky dokumenty mali 
doručiť Európskemu parlamentu a Rade 
v rovnakom čase ako expertom 

vypúšťa sa



PE629.537v01-00 12/20 PA\1167186SK.docx

SK

z členských štátov a títo experti by mali 
mať systematický prístup na zasadnutia 
expertných skupín Komisie, ktoré sa 
zaoberajú prípravou delegovaných aktov.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 13

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 39

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(39) Toto nariadenie je v súlade so 
základnými právami a zásadami uznanými 
najmä v Charte základných práv Európskej 
únie. Cieľom tohto nariadenia je 
zabezpečiť najmä úplné dodržiavanie práva 
na rovnosť medzi mužmi a ženami a právo 
na nediskrimináciu na základe pohlavia, 
rasového alebo etnického pôvodu, 
náboženstva alebo viery, zdravotného 
postihnutia, veku alebo sexuálnej 
orientácie, a podporiť uplatňovanie 
článkov 21 a 23 Charty základných práv 
Európskej únie. Takisto je v súlade 
s Dohovorom Organizácie Spojených 
národov o právach osôb so zdravotným 
postihnutím.

(39) Toto nariadenie je v súlade so 
základnými právami a zásadami uznanými 
najmä v Charte základných práv Európskej 
únie. Cieľom tohto nariadenia je 
zabezpečiť najmä úplné dodržiavanie práva 
na rovnosť medzi mužmi a ženami a právo 
na nediskrimináciu na základe pohlavia, 
rasového alebo etnického pôvodu, 
náboženstva alebo viery, zdravotného 
postihnutia, veku alebo sexuálnej 
orientácie. Takisto je v súlade 
s Dohovorom Organizácie Spojených 
národov o právach osôb so zdravotným 
postihnutím.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 14

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 40

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(40) Keďže ciele tohto nariadenia nie je 
možné uspokojivo dosiahnuť samostatným 
postupom členských štátov, ale vzhľadom 
na ich nadnárodný charakter, veľký objem 
a rozsiahlu geografickú pôsobnosť 

(40) Keďže ciele tohto nariadenia nie je 
možné uspokojivo dosiahnuť samostatným 
postupom členských štátov, ale vzhľadom 
na ich cezhraničný charakter, veľký objem 
a rozsiahlu geografickú pôsobnosť 
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financovaných činností v oblasti mobility 
a spolupráce, ich vplyv na vzdelávaciu 
mobilitu a v širšom meradle na integráciu 
Únie, ako aj ich posilnený medzinárodný 
rozmer, ich možno lepšie dosiahnuť na 
úrovni Únie, Únia môže v súlade so 
zásadou subsidiarity prijať opatrenia, ako 
sa uvádza v článku 5 Zmluvy o Európskej 
únii. V súlade so zásadou proporcionality 
podľa uvedeného článku toto nariadenie 
neprekračuje rámec toho, čo je nevyhnutné 
na dosiahnutie príslušného cieľa.

financovaných činností v oblasti mobility 
a spolupráce, ich vplyv na vzdelávaciu 
mobilitu a v širšom meradle na integráciu 
Únie, ako aj ich posilnený medzinárodný 
rozmer, ich možno lepšie dosiahnuť na 
úrovni Únie, Únia môže v súlade so 
zásadou subsidiarity prijať opatrenia, ako 
sa uvádza v článku 5 Zmluvy o Európskej 
únii. V súlade so zásadou proporcionality 
podľa uvedeného článku toto nariadenie 
neprekračuje rámec toho, čo je nevyhnutné 
na dosiahnutie príslušného cieľa.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 15

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 2 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

c) rozšíriť spoluprácu na úrovni 
politík a inovatívne akcie na podporu 
všetkých podprogramov, a to aj podporou 
rôznorodého a pluralistického mediálneho 
prostredia, mediálnej gramotnosti
a sociálneho začlenenia.

c) rozšíriť spoluprácu na úrovni 
politík a inovatívne akcie na podporu 
všetkých podprogramov, a to aj podporou 
rôznorodého a pluralistického mediálneho 
prostredia, podporovať rozvoj kritického 
myslenia občanov a asimiláciu 
regulárnych prisťahovalcov.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 16

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 2 – písmeno c a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ca) poukazovať na potrebu ochrany 
duševného vlastníctva európskych diel 
a ich tvorcov.

Or. fr
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Pozmeňujúci návrh 17

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) posilniť cezhraničný rozmer a obeh 
európskych kultúrnych a kreatívnych diel 
a subjektov;

(Netýka sa slovenskej verzie.)

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 18

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 1 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

c) zvýšiť spoločenskú odolnosť
a sociálne začlenenie prostredníctvom 
kultúry a kultúrneho dedičstva;

c) podporovať spoločenskú 
pôsobnosť a asimiláciu prostredníctvom 
kultúry a kultúrneho dedičstva;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 19

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 1 – písmeno e

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

e) posilniť európsku identitu 
a hodnoty prostredníctvom kultúrneho 
povedomia, vzdelávania v umeniach 
a tvorivosti vo vzdelávaní vychádzajúcej 
z kultúry;

e) posilniť identitu a hodnoty
európskej civilizácie prostredníctvom 
kultúrneho povedomia, vzdelávania 
v umeniach a tvorivosti vo vzdelávaní 
vychádzajúcej z kultúry;

Or. fr
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Pozmeňujúci návrh 20

Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) zvýšiť distribúciu európskych 
audiovizuálnych diel v kinách a online 
a zlepšiť ich cezhraničnú prístupnosť, a to 
aj prostredníctvom inovatívnych 
obchodných modelov a nových 
technológií;

(Netýka sa slovenskej verzie.)

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 21

Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 1 – písmeno d

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

d) zriadiť a podporovať programové 
kancelárie, ktoré budú program propagovať 
v danej krajine a podnecovať cezhraničnú 
spoluprácu v kultúrnych a kreatívnych 
sektoroch.

(Netýka sa slovenskej verzie.)

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 22

Návrh nariadenia
Článok 11 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Ak sa z rozhodnutia v zmysle
medzinárodnej dohody alebo na základe 
iného právneho nástroja na programe 
zúčastňuje tretia krajina, táto tretia krajina 
udelí potrebné práva a prístup 
zodpovednému povoľujúcemu úradníkovi, 
Európskemu úradu pre boj proti 
podvodom (OLAF), Európskemu dvoru 

Ak sa na základe rozhodnutia podľa
medzinárodnej dohody alebo na základe 
iného právneho nástroja zúčastňuje na 
programe tretia krajina, táto tretia krajina 
udelí potrebné práva a prístup 
zodpovednému povoľujúcemu úradníkovi
a Európskemu dvoru audítorov, aby mohli 
všestranne vykonávať svoje príslušné 
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audítorov, aby mohli všestranne vykonávať 
svoje príslušné právomoci. V prípade 
úradu OLAF je súčasťou týchto práv 
právo vykonávať vyšetrovania vrátane 
kontrol a inšpekcií na mieste, stanovených 
v nariadení (EÚ, Euratom) č. 883/2013.

právomoci.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 23

Návrh nariadenia
Článok 15 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Komisia v spolupráci s členskými štátmi 
zabezpečuje, že program je celkovo 
konzistentný a komplementárny 
s príslušnými politikami a programami, 
a to najmä s tými, ktoré sa týkajú rodovej 
vyváženosti, vzdelávania, mládeže 
a solidarity, zamestnanosti a sociálneho 
začlenenia, výskumu a inovácií, priemyslu 
a podnikania, poľnohospodárstva a rozvoja 
vidieka, životného prostredia a ochrany 
klímy, súdržnosti, regionálnej a mestskej 
politiky, štátnej pomoci a medzinárodnej 
spolupráce a rozvoja.

Komisia v spolupráci s členskými štátmi 
zabezpečuje, že program je celkovo 
konzistentný a komplementárny 
s príslušnými politikami a programami, 
a to najmä s tými, ktoré sa týkajú rodovej 
vyváženosti, vzdelávania, mládeže 
a solidarity, zamestnanosti a asimilácie, 
výskumu a inovácií, priemyslu 
a podnikania, poľnohospodárstva a rozvoja 
vidieka, životného prostredia a ochrany 
klímy, súdržnosti, regionálnej a mestskej 
politiky, štátnej pomoci a medzinárodnej 
spolupráce a rozvoja.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 24

Návrh nariadenia
Článok 17 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Aby bolo hodnotenie pokroku 
programu v dosahovaní jeho cieľov 
efektívne, Komisia má právomoc prijímať 
delegované akty v súlade s článkom 19 
s cieľom vytvoriť ustanovenia rámca pre 
monitorovanie a hodnotenie a právomoc 

vypúšťa sa
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meniť prílohu II s cieľom revidovať 
alebo doplniť ukazovatele, ak je to pre 
monitorovanie a hodnotenie potrebné.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 25

Návrh nariadenia
Článok 19

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 19 vypúšťa sa

Delegovanie právomocí

1. Komisii sa udeľuje právomoc 
prijímať delegované akty za podmienok 
stanovených v tomto článku.

2. Právomoc prijímať delegované 
akty uvedené v článku 17 sa Komisii 
udeľuje do 31. decembra 2028.

3. Delegovanie právomocí uvedené 
v článku 17 môže kedykoľvek odvolať 
Európsky parlament alebo Rada. 
Rozhodnutím o odvolaní sa ukončuje 
delegovanie právomoci, ktoré sa v ňom 
uvádza. Rozhodnutie nadobúda účinnosť 
dňom nasledujúcim po jeho uverejnení 
v Úradnom vestníku Európskej únie alebo 
k neskoršiemu dátumu, ktorý je v ňom 
určený. Nie je ním dotknutá platnosť 
delegovaných aktov, ktoré už nadobudli 
účinnosť.

4. Pred prijatím delegovaného aktu 
Komisia konzultuje s expertmi, ktorých 
menuje každý členský štát v súlade so 
zásadami stanovenými 
v Medziinštitucionálnej dohode o lepšej 
tvorbe práva z 13. apríla 2016.

5. Komisia oznámi delegovaný akt 
ihneď po prijatí súčasne Európskemu 
parlamentu a Rade.

6. Delegovaný akt prijatý podľa 
článku 17 nadobúda účinnosť, ak voči 
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nemu Európsky parlament alebo Rada 
nevzniesli námietku v lehote dvoch 
mesiacov odo dňa oznámenia uvedeného 
aktu Európskemu parlamentu a Rade 
alebo ak pred uplynutím uvedenej lehoty 
Európsky parlament aj Rada informovali 
Komisiu o svojom rozhodnutí nevzniesť 
námietku. Na podnet Európskeho 
parlamentu alebo Rady sa táto lehota 
predĺži o dva mesiace.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 26

Návrh nariadenia
Príloha I – bod 2 – odsek 1 – písmeno n

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

n) nadnárodná výmena skúseností 
a know-how, činnosti partnerského 
vzdelávania a vytváranie sietí medzi 
audiovizuálnym sektorom a tvorcami 
politiky.

n) cezhraničná výmena skúseností 
a know-how, činnosti partnerského 
vzdelávania a vytváranie sietí medzi 
audiovizuálnym sektorom a tvorcami 
politiky.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 27

Návrh nariadenia
Príloha I – bod 3 – odsek 1 – pododsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) tvorba politiky, nadnárodná
výmena skúseností a know-how, činnosti 
partnerského vzdelávania a vytváranie sietí 
medzi kultúrnymi a kreatívnymi 
organizáciami a tvorcami politiky 
medzisektorovej povahy;

a) tvorba politiky, cezhraničná
výmena skúseností a know-how, činnosti 
partnerského vzdelávania a vytváranie sietí 
medzi kultúrnymi a kreatívnymi 
organizáciami a tvorcami politiky
medzisektorovej povahy;

Or. fr
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Pozmeňujúci návrh 28

Návrh nariadenia
Príloha I – bod 3 – odsek 1 – pododsek 1 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

c) podporné akcie, ktorých cieľom je 
posilňovať cezhraničnú politickú 
spoluprácu a tvorbu politiky zamerané na 
úlohu sociálneho začleňovania pomocou 
kultúry;

c) podporné akcie, ktorých cieľom je 
posilňovať cezhraničnú politickú 
spoluprácu a tvorbu politiky zamerané na 
úlohu asimilácie pomocou kultúry;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 29

Návrh nariadenia
Príloha I – bod 3 – odsek 1 – pododsek 3 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) podnecovať cezhraničnú spoluprácu 
medzi odborníkmi, inštitúciami, 
platformami a sieťami, a to v rámci 
jednotlivých oblastí politiky a sektorov 
pokrytých programom, ako aj medzi nimi;

(Netýka sa slovenskej verzie.)

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 30

Návrh nariadenia
Príloha I – bod 3 – odsek 1 – pododsek 4 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) riešenie štrukturálnych zmien, 
ktorým čelí mediálny sektor, 
prostredníctvom podpory a monitorovania 
rozmanitého a pluralitného mediálneho 
prostredia;

a) riešenie štrukturálnych zmien, 
ktorým čelí mediálny sektor, 
prostredníctvom podpory rozmanitého 
a pluralitného mediálneho prostredia;

Or. fr
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Pozmeňujúci návrh 31

Návrh nariadenia
Príloha I – bod 3 – odsek 1 – pododsek 4 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) podpora prísnych noriem mediálnej 
tvorby prostredníctvom podnecovania 
spolupráce, spoločnej cezhraničnej 
žurnalistiky a kvalitného obsahu;

(Netýka sa slovenskej verzie.)

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 32

Návrh nariadenia
Príloha I – bod 3 – odsek 1 – pododsek 4 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

c) podpora mediálnej gramotnosti, 
ktorá umožní rozvoj kritického vnímania 
médií zo strany občanov.

c) podpora kritického myslenia vo 
vzťahu k médiám.

Or. fr
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