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STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

V současné době, kdy jsou důsledky finanční krize v oblasti zaměstnanosti a oblasti sociální a 
také důsledky našich úsporných opatření nebývale dramatické a ohrožují naše občany 
extrémní a dlouhodobou chudobou a sociálním vyloučením, musíme zajistit, aby naše 
legislativní návrhy skutečně usnadňovaly našim občanům život a aby byly pro všechny z nich 
přístupné bez ohledu na to, jaké jsou národnosti nebo z jakého sociálního prostředí pocházejí.

Nyní je v Evropské unii 24,5 milionu lidí bez práce, tj. 10,2 % našich občanů v produktivním 
věku, a naši mladí spoluobčané se potýkají se šokující mírou nezaměstnanosti, která dosahuje 
více než 22,4 % nebo je ještě vyšší (v některých členských státech činí téměř 50 %)1. Proto se 
musíme snažit poskytnout co nejvíce příležitostí a pomoci těm odvětvím, která vykazují 
růstový potenciál. V kulturních a tvůrčích odvětvích lze takovou jednoznačnou kapacitu pro 
růst a rozvoj snadno rozpoznat, neboť „v letech 2000 až 2007 zaměstnanost v těchto 
odvětvích vzrostla v průměru o 3,5 % ročně oproti celkovému 1% růstu v hospodářství všech 
27 států EU“2. V roce 2008 představovala tato odvětví 4,5 % celkového evropského HDP a 
zaměstnávala kolem 3,8 % pracovních sil; mimoto mají také pozitivní, aktivační účinek na 
ostatní odvětví, jako je cestovní ruch, IT, vzdělávání atd.

Program Tvůrčí Evropa (dále jen „program“) je dalším rámcovým programem, který by mohl 
vnést významný pokrok do činnosti subjektů v tvůrčích a kulturních odvětvích, avšak pouze 
tehdy, pokud bude řádně zřízen a bude reagovat na potřeby a naléhavé úkoly těchto odvětví a 
na potřeby a úkoly subjektů, které v nich působí. 

Kulturní a tvůrčí odvětví jsou nicméně stejně různorodá a rozmanitá jako celá EU. V návrhu 
Evropské komise je již zmíněna skutečnost, že kulturní a tvůrčí odvětví EU jsou roztříštěna 
podle vnitrostátní a jazykové hranice; nemůžeme však ignorovat skutečnost, že existují další 
rozdíly v šancích subjektů, které působí v těchto odvětvích, na zřízení a udržení jejich 
činností. V některých členských státech, jež mají nižší výrobní kapacity, omezenou kupní sílu 
a menší možnosti sponzorování, je situace kulturních a tvůrčích odvětví mnohem obtížnější; 
navrhovatelka proto doporučuje, aby byla těmto zemím věnována pozornost s cílem 
podporovat potenciál kulturních a tvůrčích odvětví tak, aby dokázala oslovit své zákazníky.

Dalším faktorem, který je třeba připomenout, je náročná úloha subjektů patřících k sociálně 
znevýhodněným skupinám (např. osoby se zdravotním postižením, osoby pocházející             
z různých menšinových skupin apod.) získat přístup k programu a finančním prostředkům 
v plném rozsahu. Navrhovatelka by chtěla zdůraznit, že kulturní práva těchto lidí musí být 
ochraňována a musí se jim dostávat podpory. 

Dalším aspektem, o němž je nutno se zmínit, je význam mikropodniků. Podle údajů Evropské 
komise představují 99 % všech podniků v EU malé a střední podniky a 90 % z nich jsou 
vlastně mikropodniky (s méně než 10 zaměstnanci, ve skutečnosti však zaměstnávají 
v průměru 5 osob). Tyto mikropodniky zaměstnávají 53 % pracovních sil v Evropě, proto jsou  

                                               
1 Tisková zpráva Eurostatu, http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=STAT/12/52&
2 Tisková zpráva Evropské komise, http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/11/1399
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pro naše ekonomiky naprosto nezbytné. Hrají rovněž významnou roli v kulturních a tvůrčích 
odvětvích, takže je nesmírně důležité zabezpečit, aby byl náš program pro ně přínosem. 
Ani mladí provozovatelé nesmí být opomenuti; je naprosto nezbytné, aby se jim dostalo tolik 
pomoci a pobídek ke zřízení podniků a organizací, jejich provozování a rozšíření na 
mezinárodní úroveň, jak jen to je možné. 

Za účelem posílení konkurenceschopnosti kulturních a tvůrčích odvětví a úspěšného plnění 
strategie EU 2020 by měl program uvedená odvětví podporovat tak, aby mohla působit na 
nadnárodní úrovni, a to tím, že je vybaví komunikačními a podnikatelskými dovednostmi, 
které jsou v této souvislosti zapotřebí, a měl by také podporovat dostupnost manažerských a 
podnikatelských školení speciálně připravovaných pro odborníky v těchto odvětvích s cílem 
posílit jejich finanční nezávislost a zajistit udržitelnost jejich činností.

V zájmu dosažení výraznějšího pokroku v daných odvětvích je nutno zajistit celkovou 
soudržnost a doplňkovost tohoto programu s ostatními relevantními zdroji financování EU, 
např. s Evropským sociálním fondem (ESF), programem EU pro sociální změny a inovace, 
EFRR atd. 

Stejně jako v případě jiných programů má zásadní význam jeho sledování a vyhodnocování, 
proto je nezbytně nutné mít k dispozici fundovaný soubor ukazatelů. S cílem získat 
podrobnější přehled o situaci a změnách v jednotlivých odvětvích (k nimž došlo v důsledku 
provádění programu) je zapotřebí shromažďovat nejen údaje týkající se podílu těchto odvětví 
na zaměstnanosti a na HDP, ale také údaje o změnách v jednotlivých odvětvích, které se 
týkají udržitelnosti činnosti subjektů, které v nich působí, a možnosti přístupu sociálně 
znevýhodněných subjektů k tomuto programu. Mimoto, pokud jde o cíl posílení finanční 
kapacity kulturních a tvůrčích odvětví, měl by být sledován a hodnocen nejen objem úvěrů
poskytnutých v rámci této finanční facility, ale také počet příjemců uvedených finančních 
prostředků, kteří pocházejí ze zemí, jež čerpají prostředky z Fondu soudržnosti, a kteří patří   
k sociálně znevýhodněným skupinám využívajícím finanční prostředky z této facility.

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Výbor pro zaměstnanost a sociální věci vyzývá Výbor pro kulturu a vzdělávání jako věcně 
příslušný výbor, aby do své zprávy začlenil tyto pozměňovací návrhy:

Pozměňovací návrh 1

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3) „Evropský program pro kulturu 
v globalizovaném světě“, schválený Radou 
v usnesení ze dne 16. listopadu 2007, 

(3) „Evropský program pro kulturu 
v globalizovaném světě“, schválený Radou 
v usnesení ze dne 16. listopadu 2007, 
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stanoví cíle pro budoucí činnosti Evropské 
unie zaměřené na kulturní a tvůrčí odvětví. 
Jeho cílem je podporovat kulturní 
rozmanitost a mezikulturní dialog, 
podporovat kulturu jako katalyzátor 
tvořivosti v rámci pro růst a zaměstnanost 
a podporovat ji také jako zásadní prvek 
mezinárodních vztahů Unie.

stanoví cíle pro budoucí činnosti Evropské 
unie zaměřené na kulturní a tvůrčí odvětví. 
Jeho cílem je podporovat kulturní 
rozmanitost a mezikulturní dialog, chránit 
a podporovat kulturní práva příslušníků 
menšin a lidí vyloučených na okraj 
společnosti, podporovat kulturu jako 
katalyzátor tvořivosti v rámci pro růst a 
zaměstnanost a podporovat ji také jako 
zásadní prvek mezinárodních vztahů Unie.

Or. en

Pozměňovací návrh 2

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5) Cílem Úmluvy UNESCO o ochraně a 
podpoře rozmanitosti kulturních projevů, 
která vstoupila v platnost dne 18. března 
2007 a jíž je Unie smluvní stranou, je 
posilování mezinárodní spolupráce, včetně 
uzavírání koprodukčních dohod a dohod o 
společné distribuci, a solidarity ve 
prospěch kulturních projevů všech zemí.

(5) Cílem Úmluvy UNESCO o ochraně a 
podpoře rozmanitosti kulturních projevů, 
která vstoupila v platnost dne 18. března 
2007 a jíž je Unie smluvní stranou, je 
posilování mezinárodní spolupráce, včetně 
uzavírání koprodukčních dohod a dohod o 
společné distribuci, a solidarity ve 
prospěch kulturních projevů všech zemí a 
osob. V tomto ohledu Úmluva stanoví, že 
náležitá pozornost by měla být věnována 
různým sociálním skupinám, včetně 
příslušníků menšin.

Or. en

Pozměňovací návrh 3
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(10) Evropská kulturní a tvůrčí odvětví 
jsou ze své podstaty rozdrobena podle 
státních a jazykových hranic. Na jednu 

(10) Evropská kulturní a tvůrčí odvětví 
jsou ze své podstaty rozdrobena podle 
státních a jazykových hranic a rovněž z 
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stranu je výsledkem rozdrobenosti kulturně 
rozmanité a vysoce nezávislé kulturní 
prostředí, které dává možnost projevit se 
různým kulturním tradicím, jež tvoří 
rozmanitost našeho evropského dědictví. 
Na druhou stranu vede k omezenému, 
horšímu než optimálnímu nadnárodnímu 
pohybu kulturních a tvůrčích děl a subjektů 
jak v rámci Unie, tak mimo ni, 
k zeměpisným nerovnováhám a –
v důsledku toho – k omezenému výběru 
pro spotřebitele.

hlediska jejich šancí představit se širší 
veřejnosti. Pokud jde o vnitrostátní 
rozdíly, nelze opomenout skutečnost, že 
situace kulturních a tvůrčích odvětví je 
mnohem obtížnější v některých členských 
státech, jež mají nižší výrobní kapacity, 
omezenou kupní sílu a menší možnosti 
sponzorování. Proto by se mělo vyvinout 
zvláštní úsilí s cílem podpořit potenciál 
kulturních a tvůrčích odvětví tak, aby 
dokázala oslovit své zákazníky. Na jednu 
stranu je výsledkem rozdrobenosti kulturně 
rozmanité a vysoce nezávislé kulturní 
prostředí, které dává možnost projevit se 
různým kulturním tradicím, jež tvoří 
rozmanitost našeho evropského dědictví. 
Na druhou stranu vede k omezenému, 
horšímu než optimálnímu nadnárodnímu 
pohybu kulturních a tvůrčích děl a subjektů 
jak v rámci Unie, tak mimo ni, 
k zeměpisným a sociálním nerovnováhám 
a – v důsledku toho – k omezenému výběru 
pro spotřebitele.

Or. en

Pozměňovací návrh 4

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 11

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(11) Přechod k digitalizaci má masivní 
dopad na způsob, jak jsou kulturní a tvůrčí 
produkty a služby vytvářeny, šířeny, jak je 
k nim získáván přístup a jak jsou 
spotřebovávány a zpeněžovány. Tyto 
změny přinášejí evropským kulturním a 
tvůrčím odvětvím velké příležitosti. Nižší 
distribuční náklady, nové distribuční 
kanály a nové příležitosti pro 
nadstandardní produkty mohou usnadnit 
přístup a zvýšit pohyb uvedených produktů 
a služeb na celém světě. Aby se těchto 
příležitostí dokázala chopit a přizpůsobit se 

(11) Přechod k digitalizaci má masivní 
dopad na způsob, jak jsou kulturní a tvůrčí 
produkty a služby vytvářeny, šířeny, jak je 
k nim získáván přístup a jak jsou 
spotřebovávány a zpeněžovány. Tyto 
změny přinášejí evropským kulturním a 
tvůrčím odvětvím velké příležitosti. Nižší 
distribuční náklady, nové distribuční 
kanály a nové příležitosti pro 
nadstandardní produkty mohou usnadnit 
přístup a zvýšit pohyb uvedených produktů 
a služeb na celém světě. Aby se těchto 
příležitostí dokázala chopit a přizpůsobit se 
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kontextu přechodu k digitalizaci a 
globalizace, musí kulturní a tvůrčí odvětví 
získat nové dovednosti a potřebují větší 
přístup k financování na modernizaci 
zařízení, vypracování nových produkčních 
a distribučních metod a přizpůsobení svých 
obchodních modelů.

kontextu přechodu k digitalizaci a 
globalizace, musí kulturní a tvůrčí odvětví 
získat nové dovednosti a potřebují větší 
přístup k financování na modernizaci 
zařízení, vypracování nových produkčních 
a distribučních metod a přizpůsobení svých 
obchodních modelů. Tyto nové požadavky 
mohou subjekty pocházející ze sociálně 
znevýhodněného prostředí těžko splnit.

Or. en

Pozměňovací návrh 5

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 13

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(13) Jednou z největších výzev pro kulturní 
a tvůrčí odvětví, zejména pak malé 
subjekty, včetně malých a středních 
podniků (MSP) a mikropodniků, je obtížný 
přístup k finančním prostředkům, které 
potřebují pro financování svých činností, 
růst, udržení konkurenceschopnosti či 
internacionalizaci. To je sice společný 
problém pro MSP obecně, ale v kulturním 
a tvůrčím odvětví je situace významně 
obtížnější vzhledem k tomu, že mnoho 
jejich aktiv má nehmotnou povahu a jejich 
činnosti mívají charakter prototypu, 
a vzhledem k nedostatečné připravenosti 
subjektů v těchto odvětvích na investice, 
jakož i nedostatečné připravenosti 
finančních institucí investovat.

(13) Jednou z největších výzev pro kulturní 
a tvůrčí odvětví, zejména pak malé 
subjekty, včetně malých a středních 
podniků (MSP) a mikropodniků, je obtížný 
přístup k finančním prostředkům, které 
potřebují pro financování svých činností, 
zřízení podniku, růst, udržení 
konkurenceschopnosti či 
internacionalizaci. To je sice společný 
problém pro mikropodniky a MSP obecně, 
ale v kulturním a tvůrčím odvětví je situace 
významně obtížnější vzhledem k tomu, že 
mnoho jejich aktiv má nehmotnou povahu 
a jejich činnosti mívají charakter 
prototypu, a vzhledem k nedostatečné 
připravenosti subjektů v těchto odvětvích 
na investice, jakož i nedostatečné 
připravenosti finančních institucí 
investovat.

Or. en
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Pozměňovací návrh 6

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 20

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(20) Je nezbytné zajistit evropskou 
přidanou hodnotu všech akcí prováděných 
v rámci programu, doplňkovost vzhledem 
k činnostem členských států a soulad 
s čl. 167 odst. 4 Smlouvy a s ostatními 
činnostmi Unie, zvláště v oblasti 
vzdělávání, výzkumu, inovací, průmyslové 
a regionální politiky, cestovního ruchu a 
vnějších vztahů.

(20) Je nezbytné zajistit evropskou 
přidanou hodnotu všech akcí prováděných 
v rámci programu, doplňkovost vzhledem 
k činnostem členských států a soulad 
s čl. 167 odst. 4 Smlouvy a s ostatními 
činnostmi Unie, zvláště v oblasti 
vzdělávání, zaměstnanosti, výzkumu, 
inovací, průmyslové a regionální politiky, 
cestovního ruchu a vnějších vztahů.

Or. en

Pozměňovací návrh 7

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 27

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(27) V souladu se zásadami posuzování 
podle výkonnosti by postupy pro sledování 
a hodnocení programu měly zahrnovat 
podrobné výroční zprávy a odkazovat na 
konkrétní, měřitelné, dosažitelné, 
relevantní a časově vymezené cíle a 
ukazatele stanovené v tomto nařízení.

(27) V souladu se zásadami posuzování 
podle výkonnosti by postupy pro sledování 
a hodnocení programu měly zahrnovat 
podrobné výroční zprávy a odkazovat na 
konkrétní, měřitelné, dosažitelné, 
relevantní a časově vymezené cíle a 
ukazatele stanovené v tomto nařízení.
Výroční zprávy by měly být zasílány 
Evropskému parlamentu a v něm 
prezentovány.

Or. en

Pozměňovací návrh 8

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 2 – písm. a
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) nadnárodního charakteru a dopadu 
činností programu, které budou doplňovat 
vnitrostátní a mezinárodní programy a jiné 
programy Unie;

a) nadnárodního a mezikulturního 
charakteru a dopadu činností programu, 
které budou doplňovat vnitrostátní 
a mezinárodní programy a jiné programy 
Unie;

Or. en

Pozměňovací návrh 9

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) zajištění rovnějších podmínek 
v evropském kulturním a tvůrčím odvětví 
zohledněním zemí s nízkou produkční 
kapacitou a/nebo zemí či regionů 
s omezenou zeměpisnou a jazykovou 
oblastí.

d) zajištění rovnějších podmínek 
v evropském kulturním a tvůrčím odvětví 
zohledněním zemí s nízkou produkční 
kapacitou a/nebo zemí či regionů 
s omezenou zeměpisnou a jazykovou 
oblastí a také subjektů pocházejících ze 
znevýhodněných skupin.

Or. en

Pozměňovací návrh 10

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) podpora schopnosti evropských 
kulturních a tvůrčích odvětví působit 
nadnárodně;

a) podpora schopnosti evropských 
kulturních a tvůrčích odvětví působit 
nadnárodně mj. tím, že subjekty budou 
vybaveny komunikačními a 
podnikatelskými dovednostmi, které jsou 
v této souvislosti zapotřebí;

Or. en
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Pozměňovací návrh 11

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) posílení finančních možností kulturních 
a tvůrčích odvětví, a zejména malých a
středních podniků a organizací;

c) posílení finanční nezávislosti kulturních 
a tvůrčích odvětví, a zejména 
mikropodniků, malých a středních podniků 
a organizací a sociálně znevýhodněných 
subjektů tím, že bude zlepšována 
dostupnost manažerských a 
podnikatelských školení speciálně 
připravovaných pro odborníky 
v kulturním a tvůrčím odvětví;   

Or. en

Pozměňovací návrh 12

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Komise zřídí facilitu zaměřenou na 
kulturní a tvůrčí odvětví a provozovanou v 
rámci dluhového nástroje Unie pro malé a 
střední podniky. Prioritou této facility je:

1. Komise zřídí facilitu zaměřenou na 
kulturní a tvůrčí odvětví a provozovanou v 
rámci dluhového nástroje Unie pro 
mikropodniky, malé a střední podniky. 
Prioritou této facility je:

Or. en

Pozměňovací návrh 13
Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 1 – písm. a

Návrh legislativního usnesení Pozměňovací návrh

a) usnadňovat přístup k financování malým 
a středním podnikům a organizacím 
v evropských kulturních a tvůrčích 

a) usnadňovat přístup k financování 
mikropodnikům, malým a středním 
podnikům a organizacím v evropských 
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odvětvích; kulturních a tvůrčích odvětvích, se 
zvláštním zřetelem na mladé 
provozovatele a subjekty pocházející ze 
znevýhodněných sociálních skupin;

Or. en

Pozměňovací návrh 14

Návrh nařízení
Čl. 8 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Za účelem podněcování rozvoje politik, 
inovací, budování publika a obchodních 
modelů v kulturním a tvůrčím odvětví 
přijme Komise tato opatření nadnárodní 
politické spolupráce:

Za účelem podněcování rozvoje politik, 
inovací, budování publika a nových 
obchodních modelů v kulturním a tvůrčím 
odvětví přijme Komise tato opatření 
nadnárodní politické spolupráce:

Or. en

Pozměňovací návrh 15

Návrh nařízení
Čl. 8 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) nadnárodní výměna zkušeností a know-
how o nových obchodních modelech, 
činnosti vzájemného učení a vytváření sítí 
mezi subjekty v kultuře a tvůrci politiky 
v souvislosti s rozvojem kulturních a 
tvůrčích odvětví;

a) nadnárodní výměna zkušeností a know-
how o nových obchodních modelech, 
školicí programy, činnosti vzájemného 
učení a vytváření sítí mezi subjekty 
v kultuře a tvůrci politiky v souvislosti 
s rozvojem kulturních a tvůrčích odvětví;

Or. en

Pozměňovací návrh 16

Návrh nařízení
Čl. 8 – písm. f – odrážka 1
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– propagovat program Tvůrčí Evropa na 
vnitrostátní úrovni;

– propagovat program Tvůrčí Evropa na 
vnitrostátní a regionální úrovni;

Or. en

Pozměňovací návrh 17

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 2 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) podpora oběhu evropské literatury; b) podpora oběhu evropské literatury a 
různých uměleckých děl;

Or. en

Pozměňovací návrh 18
Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) opatření na podporu spolupráce, která 
sdružuje subjekty z různých zemí za 
účelem provádění odvětvových nebo 
meziodvětvových činností;

a) opatření na podporu spolupráce, která 
sdružuje subjekty z různých zemí za 
účelem provádění odvětvových nebo 
meziodvětvových činností, se zvláštním 
zřetelem na sociálně znevýhodněné 
subjekty;

Or. en

Pozměňovací návrh 19

Návrh nařízení
Článek 12 – písm. b
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) podpora audiovizuálních subjektů při 
vytváření evropských audiovizuálních děl 
se zvýšeným potenciálem pro přeshraniční 
pohyb;

b) podpora audiovizuálních subjektů při 
vytváření evropských audiovizuálních děl 
se zvýšeným potenciálem pro přeshraniční 
pohyb, se zvláštním zřetelem na sociálně 
znevýhodněné subjekty;

Or. en

Pozměňovací návrh 20

Návrh nařízení
Článek 12 – písm. i

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

i) podpora činností zaměřených na 
zvyšování znalostí a zájmu publika;

i) podpora činností zaměřených na 
zvyšování znalostí a zájmu publika, pokud 
jde o různorodý a komplexní charakter 
společností;

Or. en

Pozměňovací návrh 21
Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) příslušnými politikami EU, zejména v 
oblastech vzdělávání, zaměstnanosti, 
zdraví, výzkumu a inovací, podnikání, 
cestovního ruchu, spravedlnosti a rozvoje;

a) příslušnými politikami EU, zejména v 
oblastech kultury, vzdělávání, 
zaměstnanosti, zdraví, výzkumu a inovací, 
průmyslu, podnikání, obchodu, cestovního 
ruchu, spravedlnosti a rozvoje;

Or. en
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Pozměňovací návrh 22

Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) jinými příslušnými finančními zdroji EU 
v oblasti kultury a médií, zejména s 
Evropským sociálním fondem, Evropským 
fondem pro regionální rozvoj, programy na 
podporu výzkumu a inovací a také s 
finančními nástroji týkajícími se 
spravedlnosti a občanství, programy vnější 
spolupráce a předvstupními nástroji. Bude 
obzvláště důležité zajistit synergie na 
úrovni provádění mezi programem 
a vnitrostátními a regionálními strategiemi 
pro inteligentní specializaci.

b) jinými příslušnými finančními zdroji EU 
v oblasti kultury a médií, zejména 
s Evropským sociálním fondem, 
programem Evropské unie pro sociální 
změny a inovace (zejména facilitou 
mikrofinancování Progress), Evropským 
fondem pro regionální rozvoj, programem 
na podporu výzkumu a inovací a také 
s finančními nástroji týkajícími se 
spravedlnosti a občanství, programy vnější 
spolupráce a předvstupními nástroji. Bude 
obzvláště důležité zajistit synergie na 
úrovni provádění mezi programem 
a vnitrostátními a regionálními strategiemi 
pro inteligentní specializaci.

Or. en

Pozměňovací návrh 23
Návrh nařízení
Čl. 14 – odst. 1 – písm. a – odrážka 1 a (nová)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– změny v odvětvích z hlediska 
udržitelnosti činností různých subjektů;

Or. en

Pozměňovací návrh 24

Návrh nařízení
Čl. 14 – odst. 1 – písm. a – odrážka 1 b (nová)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– změny v odvětvích z hlediska přístupu 
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sociálně znevýhodněných subjektů k 
programu;

Or. en

Pozměňovací návrh 25

Návrh nařízení
Čl. 14 – odst. 1 – písm. b – pododstavec 3 – odrážka 3 a (nová)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– počet konečných příjemců pocházejících 
z členských států, jež mají nízké výrobní 
kapacity, omezenou kupní sílu a omezené 
možnosti sponzorování atd.;

Or. en

Pozměňovací návrh 26
Návrh nařízení
Čl. 14 – odst. 1 – písm. b – pododstavec 3 – odrážka 3 b (nová)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– počet konečných příjemců, kteří patří k 
sociálně znevýhodněným skupinám 
využívajícím finanční prostředky z této 
facility.

Or. en

Pozměňovací návrh 27

Návrh nařízení
Čl. 14 – odst. 3 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) Kromě pravidelného sledování 
vypracuje Komise nejpozději do konce 
roku 2017 externí hodnotící zprávu, v níž 

a) Kromě pravidelného sledování 
vypracuje Komise nejpozději do konce 
roku 2017 externí hodnotící zprávu, v níž 
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posoudí účinnost při dosahování cílů 
a efektivitu programu a jeho evropskou 
přidanou hodnotu s ohledem na rozhodnutí 
o obnovení, změně nebo přerušení 
programu. Hodnocení se zaměří 
na možnosti zjednodušení, vnitřní a vnější 
soudržnost programu, trvající význam 
všech cílů a také na přínos opatření 
k prioritám Unie, jimiž jsou inteligentní 
a udržitelný růst podporující začlenění. 
Vezme v úvahu výsledky hodnocení 
dlouhodobého dopadu rozhodnutí 
Evropského parlamentu a Rady 
č. 1855/2006/ES, rozhodnutí 
č. 1718/2006/ES a rozhodnutí 
č. 1041/2009/ES.

posoudí účinnost při dosahování cílů 
a efektivitu programu a jeho evropskou 
přidanou hodnotu s ohledem na rozhodnutí 
o obnovení, změně nebo přerušení 
programu. Hodnocení se zaměří 
na možnosti zjednodušení, vnitřní a vnější 
soudržnost programu, trvající význam 
všech cílů a také na přínos opatření 
k prioritám Unie, jimiž jsou inteligentní 
a udržitelný růst podporující začlenění. 
Vezme v úvahu výsledky hodnocení 
dlouhodobého dopadu rozhodnutí 
Evropského parlamentu a Rady 
č. 1855/2006/ES, rozhodnutí 
č. 1718/2006/ES a rozhodnutí 
č. 1041/2009/ES. Externí hodnotící zpráva 
se zasílá Evropskému parlamentu a je v 
něm prezentována.

Or. en

Pozměňovací návrh 28

Návrh nařízení
Příloha I – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Komise zřídí facilitu zaměřenou na 
kulturní a tvůrčí odvětví a provozovanou v 
rámci dluhového nástroje Evropské unie 
pro malé a střední podniky. Takto 
poskytovaná finanční podpora tedy musí 
být vyčleněna pro malé a střední podniky a 
organizace působící v kulturních a tvůrčích 
odvětvích.

Komise zřídí facilitu zaměřenou na 
kulturní a tvůrčí odvětví a provozovanou v 
rámci dluhového nástroje Evropské unie 
pro mikropodniky, malé a střední podniky. 
Takto poskytovaná finanční podpora tedy 
musí být vyčleněna pro mikropodniky, 
malé a střední podniky a organizace 
působící v kulturních a tvůrčích odvětvích.

Or. en


