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KRATKA OBRAZLOŽITEV

Ozadje

Komisija je v osnutku naslednjega večletnega finančnega okvira za obdobje 2014–2020 
odločila, da mora biti podpora kulturnim in ustvarjalnim sektorjem (KUS) še naprej bistveni 
sestavni del naslednjega finančnega svežnja, in predlagala enotni okvirni program 
„Ustvarjalna Evropa“, ki bo združil sedanje programe Kultura, MEDIA in MEDIA Mundus 
ter vključil nov finančni instrument za izboljšanje dostopa do financiranja za mala in srednja 
podjetja (MSP) ter organizacije v kulturnih in ustvarjalnih sektorjih. Na podlagi resolucije 
Evropskega parlamenta z dne 12. maja 2011 (2010/2156) so ti sektorji bistveni za strategijo 
Evropa 2020 in naslednji večletni finančni okvir.

Kulturni in ustvarjalni sektorji med drugim vključujejo arhitekturo in oblikovanje, umetniško 
obrt, avdiovizualne in multimedijske vsebine, knjižna dela in tisk, kulturno dediščino in 
arhive, knjižnice, glasbo, uprizoritvene umetnosti, videoigre in vizualne umetnosti. Ti sektorji 
pomembno prispevajo k delovnim mestom in rasti v Evropi, saj so leta 2008 ustvarili 4,5 % 
skupnega evropskega BDP in zaposlovali približno 3,8 % delovne sile (8,5 milijonov 
delovnih mest). Poleg neposrednega prispevka k BDP imajo učinke na druga področja 
gospodarstva, kot je turizem, in spodbujajo vsebine za IKT. Širše gledano bo imela 
ustvarjalnost bistveno vlogo v sodobnem izobraževanju in bo prispevala k uresničevanju 
ciljev strategije Evropa 2020. Spodbujala bo inovacije, podjetništvo in pametno in trajnostno 
rast ter prispevala k socialni vključenosti.

Proračun

Predlagani proračun za program Ustvarjalna Evropa v naslednjem večletnem finančnem 
okviru znaša 1,8 milijard EUR, medtem ko v sedanjem večletnem finančnem okviru znaša 
1,17 milijard EUR za tri programe, in sicer Kultura (400 milijonov EUR), Media (755 
milijonov EUR in Media Mundus (15 milijonov EUR), ki se bodo vključili v en razdelek. 
Novi program naj bi sestavljali trije sklopi z naslednjo razčlenitvijo: 15 % za medsektorski 
sklop, 30 % za sklop Kultura in 55 % za sklop MEDIA. Pripravljavka mnenja pozdravlja 
predlagano povečanje proračunskih sredstev na ravni Unije za kulturne in ustvarjalne sektorje.
Obenem pa poudarja, da je treba načrtovano porazdelitev deleža sredstev vključiti v 
zakonodajno besedilo, ne pa le v priloženo oceno finančnih posledic zakonodajnega predloga.
V zakonodajnem besedilu je treba tudi podrobno opisati vzpostavitev in izvajanje novega 
(finančnega) instrumenta za kulturne in ustvarjalne sektorje. Pripravljavka mnenja poleg tega 
poudarja, da so finančna sredstva, določena v zakonodajnem predlogu, le okvirna za 
zakonodajni organ in ne morejo biti dokončno določena, dokler ne bo dosežen dogovor o 
predlogu uredbe o večletnem finančnem okviru za obdobje 2014–2020.

Cilji

Splošna cilja programa bosta: (i) varovati in spodbujati evropsko kulturno in jezikovno 
raznolikost ter (ii) okrepiti konkurenčnost sektorja; s čimer bo program prispeval k 
uresničevanju strategije EU 2020 in njenih vodilnih pobud. Posebni cilji programa so:

– podpirati sposobnost evropskih kulturnih in ustvarjalnih sektorjev, da bodo delovali 
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nadnacionalno, vključno s krepitvijo odnosov in mrež med izvajalci;
– spodbujati nadnacionalno kroženje kulturnih in ustvarjalnih del ter izvajalcev in doseči 

nova občinstva v Evropi in zunaj nje;
– okrepiti finančno sposobnost kulturnih in ustvarjalnih sektorjev;
– podpirati nadnacionalno sodelovanje na področju politik, da se spodbudijo razvoj 

politik, inovacije, privabljanje občinstva in novi poslovni modeli.

Pripravljavka mnenja meni, da mednarodni vidiki kulturnih in ustvarjalnih sektorjev niso 
dovolj določeni in se zato v predlogu Komisije zgubi velik del programa Media Mundus. 
Pripravljavka mnenja namerava v zakonodajni predlog ponovno vključiti poglavitne elemente 
globalnega sodelovanja.
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PREDLOGI SPREMEMB

Odbor za proračun poziva Odbor za kulturo in izobraževanje kot pristojni odbor, da v svoje 
poročilo vključi naslednje predloge sprememb:

Predlog spremembe 1

Osnutek zakonodajne resolucije
Odstavek 1 a (novo)

Osnutek zakonodajne resolucije Predlog spremembe

1a. poudarja, da so finančna sredstva, 
določena v zakonodajnem predlogu, le 
okvirna za zakonodajni organ in ne 
morejo biti dokončno določena, dokler ne 
bo dosežen dogovor o predlogu uredbe o 
večletnem finančnem okviru za obdobje 
2014–2020;

Obrazložitev

Ko še potekajo pogajanja o večletnem finančnem okviru, zneski v tematski pravni podlagi ne 
morejo veljati kot končni, kar je skladno z načelom „nič ni določeno, dokler ni vse določeno“.

Predlog spremembe 2

Osnutek zakonodajne resolucije
Odstavek 1 b (novo)

Osnutek zakonodajne resolucije Predlog spremembe

1b. opozarja na svojo resolucijo z dne 
8. junija 2011 o vlaganju v prihodnost: 
novi večletni finančni okvir za 
konkurenčno, trajnostno in vključujočo 
Evropo1; ponovno poudarja, da je treba v 
naslednjem večletnem finančnem okviru 
zagotoviti dovolj dodatnih sredstev, da bo 
lahko Unija uresničila svoje sedanje 
politične prednostne naloge in nove 
naloge iz Lizbonske pogodbe ter se 
odzvala na nepredvidene dogodke; poziva 
Svet, naj v primeru, da se ne strinja s tem 
pristopom, jasno opredeli, katere od 
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prednostnih političnih nalog ali projektov 
bi bilo mogoče kljub dokazani evropski 
dodani vrednosti povsem opustiti; 
poudarja, da bo tudi ob najmanj 5-
odstotnem povečanju ravni sredstev v 
naslednjem večletnem finančnem okviru 
glede na raven iz leta 2013 mogoč le delen 
prispevek k doseganju dogovorjenih ciljev 
in zavez ter načela solidarnosti Unije;
______________
1Sprejeta besedila, P7_TA(2011)0266.

Obrazložitev

Evropski parlament poziva Svet, naj, če namerava znižati zneske večletnega finančnega 
okvira, opredeli „neprednostne naloge“ kljub njihovi dodani vrednosti in novim nalogam, ki 
jih ima Unija po začetku veljavnosti Lizbonske pogodbe.

Predlog spremembe 3

Predlog uredbe
Uvodna izjava 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1) Cilj Pogodbe je vse tesnejša unija med 
narodi Evrope in med drugim daje Uniji 
nalogo, da prispeva k razcvetu kultur držav 
članic in pri tem upošteva njihovo 
nacionalno in regionalno raznolikost ter 
hkrati zagotavlja pogoje, ki so potrebni za 
konkurenčnost industrije Unije. Unija, če je 
to potrebno, podpira in dopolnjuje ukrepe 
držav članic na področjih spoštovanja
kulturne in jezikovne raznolikosti, krepitve 
konkurenčnosti evropskih kulturnih in 
ustvarjalnih sektorjev in olajševanja 
prilagajanja spremembam v industriji, 
zlasti s poklicnim usposabljanjem.

(1) Cilj Pogodbe je vse tesnejša unija med 
narodi Evrope in med drugim daje Uniji
nalogo, da prispeva k razcvetu kultur držav 
članic in pri tem upošteva njihovo 
nacionalno in regionalno raznolikost ter 
hkrati zagotavlja pogoje, ki so potrebni za 
konkurenčnost industrije Unije. Unija, če je 
to potrebno, podpira in dopolnjuje ukrepe 
držav članic na področjih spodbujanja
kulturne in jezikovne raznolikosti, krepitve 
konkurenčnosti evropskih kulturnih in 
ustvarjalnih sektorjev in olajševanja 
prilagajanja spremembam v industriji, 
zlasti s poklicnim usposabljanjem.
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Predlog spremembe 4

Predlog uredbe
Uvodna izjava 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(7) V sporočilu Evropske komisije o 
evropski strategiji za pametno, trajnostno 
in vključujočo rast (strategija Evropa 2020) 
je opredeljena strategija, katere namen je 
preoblikovati Unijo v pametno, trajnostno 
in vključujoče gospodarstvo, ki ga bo 
odlikovala visoka stopnja zaposlenosti, 
produktivnosti in socialne kohezije. 
Komisija je v tej strategiji opozorila, da 
mora Unija zagotoviti privlačnejše okvirne 
pogoje za inovativnost in ustvarjalnost, 
med drugim s pobudami za rast podjetij, 
temelječih na znanju, in večji dostop do 
financ kulturnim in ustvarjalnim sektorjem.

(7) V sporočilu Evropske komisije o 
evropski strategiji za pametno, trajnostno 
in vključujočo rast (strategija Evropa 2020) 
je opredeljena strategija, katere namen je 
preoblikovati Unijo v pametno, trajnostno 
in vključujoče gospodarstvo, ki ga bo 
odlikovala visoka stopnja zaposlenosti, 
produktivnosti in socialne kohezije. 
Komisija je v tej strategiji opozorila, da 
mora Unija zagotoviti privlačnejše okvirne 
pogoje za inovativnost in ustvarjalnost, 
med drugim s pobudami za rast podjetij, 
temelječih na znanju, in večji dostop do 
financ kulturnim in ustvarjalnim sektorjem.
Vendar so se z zmanjšanjem financiranja 
iz nacionalnih virov hudo omejile 
možnosti kulturnih delavcev za delovanje 
v Evropi. Zato ne bo mogoče doseči ciljev 
v zvezi z delovnimi mesti in ustvarjalno 
industrijo, če se ne bodo bistveno povečala 
sredstva za ustvarjalno mobilnost in 
sodelovanje v Evropi in drugod. 

Obrazložitev

Zaradi finančne krize so se zmanjšala sredstva za ustvarjalne in kulturne sektorje na 
nacionalni ravni, zato bi lahko z Evropskimi sredstvi deloma nadomestili te izgube.

Predlog spremembe 5

Predlog uredbe
Uvodna izjava 11

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(11) Digitalni premik občutno vpliva na to, 
kako se kulturne in ustvarjalne dobrine in 
storitve ustvarjajo oziroma opravljajo, 
širijo, kako se do njih dostopa ter kako se 
porabijo in denarno izrazijo. Te 

(11) Digitalni premik občutno vpliva na to, 
kako se kulturne in ustvarjalne dobrine in 
storitve ustvarjajo oziroma opravljajo, 
širijo, kako se do njih dostopa ter kako se 
porabijo in denarno izrazijo. Te 
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spremembe ponujajo velike priložnosti za 
evropske kulturne in ustvarjalne sektorje.
Nižji stroški distribucije, novi distribucijski 
kanali in nove priložnosti za proizvode 
tržne niše lahko olajšajo dostop in 
povečajo kroženje po svetu. Kulturni in 
ustvarjalni sektorji morajo, da bi lahko 
izkoristili te priložnosti ter se prilagodili 
digitalnemu premiku in globalizaciji, 
razviti nova znanja in spretnosti ter 
zahtevati boljši dostop do financ, da bodo 
lahko nadgradili opremo, razvili nove 
produkcijske in distribucijske postopke ter 
prilagodili poslovne modele.

spremembe ponujajo velike priložnosti za 
evropske kulturne in ustvarjalne sektorje.
Nižji stroški distribucije, novi distribucijski 
kanali in nove priložnosti za proizvode 
tržne niše lahko olajšajo dostop in 
povečajo kroženje po svetu. Kulturni in 
ustvarjalni sektorji morajo, da bi lahko v 
celoti izkoristili te priložnosti ter se 
prilagodili digitalnemu premiku in 
globalizaciji, razviti nova znanja in 
spretnosti ter zahtevati boljši dostop do 
financ, da bodo lahko nadgradili opremo, 
razvili nove produkcijske in distribucijske 
postopke ter prilagodili poslovne modele.

Predlog spremembe 6

Predlog uredbe
Uvodna izjava 13

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(13) Eden največjih izzivov kulturnih in 
ustvarjalnih sektorjev, zlasti malih 
izvajalcev, vključno z malimi in srednjimi 
podjetji (MSP) in mikropodjetji, je težaven 
dostop do sredstev, ki jih potrebujejo za 
financiranje dejavnosti, rast, ohranjanje 
konkurenčnosti ali mednarodno 
uveljavitev. Medtem ko je tak izziv za 
MSP na splošno nekaj običajnega, pa je 
zaradi nematerialne narave številnih 
njihovih sredstev, prototipičnosti njihovih 
dejavnosti, nepripravljenosti izvajalcev, da 
bi vlagali v sektorje, in nezadostne 
pripravljenosti finančnih institucij za 
vlaganje položaj v kulturnih in ustvarjalnih 
sektorjih precej težji.

(13) Eden največjih izzivov kulturnih in 
ustvarjalnih sektorjev, zlasti malih 
izvajalcev, vključno z malimi in srednjimi 
podjetji (MSP) in mikropodjetji, je težaven 
dostop do sredstev, ki jih potrebujejo za 
financiranje dejavnosti za ohranjanje 
konkurenčnosti, rast ali mednarodno 
uveljavitev. Medtem ko je tak izziv za 
MSP na splošno nekaj običajnega, pa je 
zaradi nematerialne narave številnih 
njihovih sredstev, prototipičnosti njihovih 
dejavnosti, nepripravljenosti izvajalcev, da 
bi vlagali v sektorje, in nezadostne 
pripravljenosti finančnih institucij za 
vlaganje položaj v kulturnih in ustvarjalnih 
sektorjih precej težji.
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Predlog spremembe 7

Predlog uredbe
Uvodna izjava 19 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(19a) Unija skupaj z državami članicami 
sprejme potrebne ukrepe za zagotovitev 
ustreznega sodelovanja v kulturnih in 
ustvarjalnih sektorjih s tretjimi državami 
(nekdanji program Media Mundus), 
večstranskimi in regionalnimi 
organizacijami ter subjekti, med drugim 
tudi z evropskimi in mednarodnimi 
finančnimi institucijami, agencijami 
Združenih narodov, skladi in programi, 
zasebnimi fundacijami in donatorji, ki 
niso iz Unije.

Obrazložitev
Ker se program Media Mundus v naslednjem finančnem okviru vključi v skupni okvir, se ne 
sme pozabiti na njegove prednostne naloge, torej mednarodno sodelovanje in prikazovanje 
evropske kulturne produkcije v tujini.

Predlog spremembe 8

Predlog uredbe
Uvodna izjava 21

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(21) Ta uredba določa finančna sredstva za 
celotno trajanje programa in pomeni za 
proračunski organ v okviru letnega 
proračunskega postopka prednostni
referenčni okvir v smislu točke [17] 
Medinstitucionalnega sporazuma z dne 
XX/YY/201Z med Evropskim 
parlamentom, Svetom in Komisijo o 
sodelovanju v proračunskih zadevah in 
dobrem finančnem poslovodenju.

(21) Ta uredba določa okvirna finančna 
sredstva za celotno trajanje programa in 
pomeni za proračunski organ v okviru 
letnega proračunskega postopka finančni
referenčni okvir v smislu točke [17] 
Medinstitucionalnega sporazuma z dne 
XX/YY/201Z med Evropskim 
parlamentom, Svetom in Komisijo o 
sodelovanju v proračunskih zadevah in 
dobrem finančnem poslovodenju.

Obrazložitev

Uskladitev uvodne izjave s členom 19(1).
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Predlog spremembe 9

Predlog uredbe
Uvodna izjava 23

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(23) Pri izvajanju programa je treba 
upoštevati posebno naravo kulturnih in 
ustvarjalnih sektorjev in posebej paziti, da 
so upravni in finančni postopki 
poenostavljeni.

(23) Pri izvajanju programa je treba 
upoštevati posebno naravo kulturnih in 
ustvarjalnih sektorjev. Zlasti malim in 
srednjim subjektom je treba omogočiti 
dostop do programa, ne pa ga omejiti le 
na velike izvajalce. Program ne sme 
podpirati le večletne projekte, temveč tudi 
kratko- in srednjeročne dejavnosti. 
Posebej je treba paziti, da so upravni in 
finančni postopki poenostavljeni. 

Obrazložitev

Zaradi narave kulturnih in ustvarjalnih sektorjev malih in srednjih projektov in podjetij ne bi 
smeli izključiti iz področja projekta, saj lahko prav tako prispevajo k ustvarjalnosti in 
raznolikosti, ki sta bistveni za razcvet evropske kulture.

Predlog spremembe 10

Predlog uredbe
Uvodna izjava 29

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(29) Določiti bi bilo treba ukrepe za prehod 
od programov Kultura 2007, MEDIA 2007 
in MEDIA Mundus k programu iz te 
uredbe.

(29) Določiti bi bilo treba ukrepe za prehod 
od programov Kultura 2007, MEDIA 2007 
in MEDIA Mundus k programu iz te 
uredbe. Vendar se v prehodnem obdobju 
in med delovanjem novega skupnega 
programa ne bi smel zmanjšati pomen 
individualne usmeritve in ciljev vsakega 
od teh programov (Kultura, Media in 
Media Mundus).

Obrazložitev

Ker se program Media Mundus v naslednjem finančnem okviru vključi v skupni okvir, se ne 
sme pozabiti na njegove prednostne naloge, torej mednarodno sodelovanje in prikazovanje 
evropske kulturne produkcije v tujini.
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Predlog spremembe 11

Predlog uredbe
Člen 7 – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Instrument za kulturne in ustvarjalne 
sektorje

Finančni instrument za kulturne in 
ustvarjalne sektorje

Obrazložitev
V imenu novega podpornega instrumenta bi bilo treba izrecno izraziti, da gre za finančni 
instrument.

Predlog spremembe 12

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Prednostne naloge se izvajajo v skladu 
s Prilogo I.

2. Finančni instrument je dolžniški 
instrument, ki zagotavlja jamstva, 
tehnično strokovno znanje in izkušnje ter 
zmogljivost za oceno in kritje tveganj in 
morebitno kapitalsko olajšavo za projekte 
v kulturnih in ustvarjalnih sektorjih z 
izkoriščanjem možnosti za finančne 
posrednike.

Obrazložitev

Finančni instrument bi bilo treba podrobno opisati predvsem v zakonodajnem besedilu in ne 
samo v prilogi ali računovodskem izkazu.

Predlog spremembe 13

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2a. Finančni posredniki, izbrani za
podporo, spoštujejo najboljšo prakso na 
trgu ob upoštevanju težav pri ocenjevanju 
tveganja v ustvarjalnih projektih. Izberejo 
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pa se na podlagi obsega posojila, ki je na 
voljo izvajalcem v kulturnih ali 
ustvarjalnih sektorjih, in zmožnosti 
izvajalcev v kulturnih in ustvarjalnih 
sektorjih za dostop do financiranja ter na 
podlagi tveganja in dodatnega 
financiranja, ki je finančnim 
posrednikom na voljo za podporo 
izvajalcev v kulturnih in ustvarjalnih 
sektorjih.

Obrazložitev

Finančni instrument bi bilo treba podrobno opisati predvsem v zakonodajnem besedilu in ne 
samo v prilogi ali računovodskem izkazu.

Predlog spremembe 14

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 2 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2b. Posamezna jamstva lahko imajo rok 
zapadlosti do 10 let. V skladu s členom 
XX.X Uredbe (EU) št. XX/2012 [o 
finančnih pravilih, ki se uporabljajo za 
splošni proračun Unije] se prihodki in 
povračila, ustvarjeni z jamstvi, ponovno 
dodelijo finančnemu instrumentu. Za 
finančne instrumente, ki so bili 
vzpostavljeni že v prejšnjem večletnem 
finančnem okviru, se prihodki in vračila, 
ustvarjeni z dejavnostmi, ki so se začele v 
prejšnjem obdobju, dodelijo finančnemu 
instrumentu v tekočem obdobju.

Obrazložitev

Finančni instrument bi bilo treba podrobno opisati predvsem v zakonodajnem besedilu in ne 
samo v prilogi ali računovodskem izkazu.
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Predlog spremembe 15

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 2 c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2c. Gradnja zmogljivosti v okviru 
finančnega instrumenta je v bistvu 
zagotavljanje strokovnih storitev 
finančnim posrednikom, ki so podpisali 
sporazum o instrumentu v okviru 
finančnega instrumenta za kulturne in 
ustvarjalne sektorje, da se vsem 
finančnim posrednikom zagotovita 
dodatno strokovno znanje in sposobnost, 
da ocenijo tveganja, povezana s 
financiranjem kulturnih in ustvarjalnih 
sektorjev. Poleg tega imajo izvajalci v 
kulturnih in ustvarjalnih sektorjih korist 
od gradnje zmogljivosti, tako da pridobijo 
ustrezna znanja in spretnosti za 
oblikovanje poslovnih načrtov in pripravo 
natančnih podatkov o svojih projektih, ki 
lahko finančnim posrednikom pomagajo 
učinkovito oceniti projekte v kulturnih in 
ustvarjalnih sektorjih.

Obrazložitev

Finančni instrument bi bilo treba podrobno opisati predvsem v zakonodajnem besedilu in ne 
samo v prilogi ali računovodskem izkazu.

Predlog spremembe 16

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 2 d (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2d. Proračunska dodelitev pokriva vse 
stroške finančnega instrumenta, vključno 
s plačilnimi obveznostmi do finančnih 
posrednikov, kot so izgube zaradi jamstev, 
provizija za upravljanje za Evropski 
investicijski sklad, ki upravlja vire Unije, 
in vsi drugi upravičeni stroški ali izdatki.
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Obrazložitev

Finančni instrument bi bilo treba podrobno opisati predvsem v zakonodajnem besedilu in ne 
samo v prilogi ali računovodskem izkazu.

Predlog spremembe 17

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 2 e (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2e. Vsak finančni posrednik zagotovi 
ustrezno raven prepoznavnosti in 
preglednosti podpore, ki jo daje Unija, 
vključno z ustreznimi informacijami o 
finančnih možnostih, ki jih ponuja 
program. Zagotovi se, da so končni 
upravičenci ustrezno obveščeni o 
razpoložljivih možnostih financiranja.

Obrazložitev

Finančni instrument bi bilo treba podrobno opisati predvsem v zakonodajnem besedilu in ne 
samo v prilogi ali računovodskem izkazu.

Predlog spremembe 18

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 2 f (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2f. Cilj za obseg finančnih jamstev v 
okviru finančnega instrumenta za leto 
2020 so posojila v vrednosti 1 milijarde 
EUR.

Obrazložitev

Finančni instrument bi bilo treba podrobno opisati predvsem v zakonodajnem besedilu in ne 
samo v prilogi ali računovodskem izkazu. Cilj za instrument bi bilo treba določiti kot 
količinski kazalnik.
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Predlog spremembe 19

Predlog uredbe
Člen 11 – odstavek 2 – točka d a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(da) povečanje konkurenčnosti evropske 
avdiovizualne industrije in distribucije 
evropskih del zunaj Evrope ter povečanje 
javnega povpraševanja po kulturno 
raznolikih avdiovizualnih vsebinah.

Obrazložitev

Pri podpiranju mednarodnega kroženja evropske medijske produkcije je pomembno podpreti 
konkurenčnost evropske avdiovizualne industrije in spodbuditi povpraševanje po teh 
avdiovizualnih vsebinah, da bi premagali konkurenco iz Združenih držav Amerike in vse večjo 
konkurenco iz Azije.

Predlog spremembe 20

Predlog uredbe
Člen 19 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Finančna sredstva za izvajanje tega 
programa v obdobju iz člena 1(1) se 
določijo na 1 801 000 000 EUR.

1. V smislu točke [17] 
medinstitucionalnega sporazuma .../... 
med Evropskim parlamentom, Svetom in 
Komisijo o sodelovanju v proračunskih 
zadevah in dobrem finančnem 
poslovodenju se primarna referenčna 
vrednost za proračunski organ v letnem 
proračunskem postopku v zvezi s 
finančnimi sredstvi za izvajanje tega 
programa v obdobju iz člena 1(1) določi na 
1 801 000 000 EUR.

Obrazložitev

V zakonodajni predlog bi bilo treba vključiti razčlenitev programa na tri sklope, da se 
zagotovi ustrezno in zadostno financiranje vseh prednostnih nalog.
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Predlog spremembe 21

Predlog uredbe
Člen 19 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1a. Proračunski organ odobri 
razpoložljiva letna proračunska sredstva 
brez poseganja v določbe uredbe Sveta, ki 
opredeljuje večletni finančni okvir za 
obdobje 2014–2020, in 
medinstitucionalnega sporazuma z dne 
xxx/201z med Evropskim parlamentom, 
Svetom in Komisijo o sodelovanju v 
proračunskih zadevah in dobrem 
finančnem poslovodenju.

Obrazložitev

Namen predloga spremembe je okrepiti vlogo Evropskega parlamenta kot proračunskega 
organa v letnem proračunskem postopku.
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