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KRATKA OBRAZLOŽITEV

V današnjem času, ko imajo finančna kriza ter varčevalni ukrepi neprimerljive hude socialne 
posledice in posledice za zaposlovanje, zaradi česar državljanom grozita velika in dolgotrajna 
revščina in socialna izključenost, morajo naši zakonodajni predlogi državljanom dejansko 
olajšati življenje, hkrati pa morajo biti dostopni za vse ne glede na njihovo nacionalnost ali 
socialno okolje, iz katerega prihajajo.

Danes je v Evropski uniji 24,5 milijona brezposelnih, kar pomeni 10,2 % delovno aktivnih 
državljanov, mladi pa se morajo spopasti s pretresljivo stopnjo brezposelnosti več kot 22,4 % 
ali celo več (v nekaj državah članicah skoraj 50 %)1. Tako je treba storiti vse in sektorjem z 
možnostmi za rast ponuditi priložnosti in pomoč. Nedvomno so v kulturnih in ustvarjalnih 
sektorjih jasne možnosti za rast in razvoj, saj se je „med letoma 2000 in 2007 zaposlovanje v 
teh sektorjih v povprečju povečalo za 3,5 % na leto v primerjavi z 1 % v vseh gospodarstvih 
držav EU-27 skupaj.“2 Leta 2008 so ti sektorji predstavljali 4,5 % skupnega evropskega BDP 
ter zaposlovali približno 3,8 % delovne sile; poleg tega so pozitivno in spodbujevalno vplivali 
na druge sektorje, kot so turizem, informacijske tehnologije, izobraževanje in tako dalje.

Program Ustvarjalna Evropa (program) je še en okvirni program, ki bi lahko občutno izboljšal 
življenje izvajalcev ustvarjalnih in kulturnih panog, vendar le, če bo dobro zastavljen in bo 
odgovarjal na potrebe in izzive sektorjev in vseh izvajalcev. 

Obenem so kulturni in ustvarjalni sektorji tako raznovrstni in raznoliki kot celotna Evropska 
unija. Predlog Evropske komisije že omenja, da so kulturni in ustvarjalni sektorji Evropske 
unije razdeljeni po nacionalnih in jezikovnih mejah, vendar ni mogoče zanemariti dejstva, da 
se možnosti izvajalcev za začetek in nadaljevanje dejavnosti še dodatno razlikujejo. V 
nekaterih državah članicah z manjšo proizvodno zmogljivostjo, omejeno kupno močjo in 
možnostmi sponzoriranja so razmere v kulturnih in ustvarjalnih sektorjih še težavnejše. Tako 
pripravljavka mnenja predlaga, da si je treba pri teh državah še posebej prizadevati, da bi 
povečali možnosti kulturnih in ustvarjalnih sektorjev, da dosežejo kupce.

Drug dejavnik, vreden omembe, je zahtevna naloga, pred katero so izvajalci iz socialno 
šibkejših skupin (kot so invalidi, pripadniki različnih manjšin itd), in sicer dostop do 
programa in financiranja na splošno. Pripravljavka mnenja bi rada poudarila, da je treba 
kulturne pravice teh ljudi zaščititi in promovirati. 

Dodati je treba nov vidik, in sicer pomen mikropodjetij. Po podatkih Evropske komisije 
predstavljajo mala in srednja podjetja 99 % vseh podjetij v EU, 90 % od njih pa so dejansko 
mikropodjetja, ki imajo manj kot 10 zaposlenih, oziroma v povprečju dejansko 5 zaposlenih. 
Ta mikropodjetja zaposlujejo 53 % delovne sile v Evropi, torej so bistvena za naša 
gospodarstva. Ravno tako imajo pomembno vlogo v kulturnih in ustvarjalnih sektorjih, tako je 
izredno pomembno, da jim program koristi. 

                                               
1 Sporočilo Eurostata, http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=STAT/12/52&
2 Sporočilo Evropske komisije za medije, 
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/11/1399&format=HTML&aged=1&language=SL&
guiLanguage=en



PE487.969v01-00 4/16 PA\900444SL.doc

SL

Ne sme se zanemariti mladih izvajalcev: dobiti morajo čim več pomoči in spodbud za 
začetek, vodenje in mednarodno uveljavljanje svojih podjetij in organizacij. 

Program bi jih moral podpreti pri njihovem mednarodnem delovanju, tako da bi pridobili 
komunikacijska in podjetniška znanja, potrebna v tem okolju, hkrati pa bi moral spodbujati 
tudi dostopnost vodstvenega, poslovnega in podjetniškega usposabljanja, prilagojenega 
strokovnjakom v tem sektorju, da bi povečali njihovo finančno neodvisnost ter dosegli 
vzdržnost dejavnosti; vse to bi okrepilo konkurenčnost kulturnih in ustvarjalnih sektorjev ter 
pripomoglo k uresničevanju strategije Evropa 2020.

Treba je zagotoviti splošno skladnost in dopolnjevanje programa z drugimi ustreznimi viri 
financiranja EU, kot so Evropski socialni sklad, Program Evropske unije za socialne 
spremembe in inovacije, Evropski sklad za regionalni razvoj idr., s čimer bi dosegli večji 
napredek teh sektorjev.

Kot pri drugih programih sta tudi tukaj bistvenega pomena spremljanje in vrednotenje,  za kar 
je nujen dobro zasnovan niz kazalnikov. Če želimo imeti natančnejšo sliko o razmerah v 
sektorjih ter spremembah, ki jih je prinesel program, so potrebni podatki o deležu 
zaposlenosti in BDP, pa tudi številke o spremembah v sektorju na področju vzdržnosti 
dejavnosti pri izvajalcih ter o dostopnosti programa za socialno šibkejše izvajalce. Poleg tega 
je treba pri cilju krepitve finančne sposobnosti kulturnih in ustvarjalnih sektorjev spremljati in 
vrednotiti obseg posojil, odobrenih v okviru finančnega instrumenta, pa tudi število finančnih 
upravičencev do pomoči finančnega instrumenta, ki prihajajo iz kohezijskih držav ter socialno 
šibkejših skupin.

PREDLOGI SPREMEMB

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

Predlog spremembe 1

Predlog uredbe
Uvodna izjava 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(3) „Evropska agenda za kulturo v svetu 
globalizacije“, ki jo je Svet podprl v 
resoluciji z dne 16. novembra 2007, določa 
cilje za prihodnje dejavnosti Evropske 
unije za kulturne in ustvarjalne sektorje. 
Njen namen je spodbujati kulturno 
raznolikost in medkulturni dialog, kulturo 
kot pobudnico ustvarjalnosti v okviru za 
rast in delovna mesta ter kulturo kot 

(3) „Evropska agenda za kulturo v svetu 
globalizacije“, ki jo je Svet podprl v 
resoluciji z dne 16. novembra 2007, določa 
cilje za prihodnje dejavnosti Evropske 
unije za kulturne in ustvarjalne sektorje 
Njen namen je spodbujati kulturno 
raznolikost in medkulturni dialog, zaščititi 
in spodbujati kulturne pravice 
pripadnikov manjšin in ljudi na robu 
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bistveni sestavni del mednarodnih odnosov 
Unije.

družbe, spodbujati kulturo kot pobudnico 
ustvarjalnosti v okviru za rast in delovna 
mesta ter kulturo kot bistveni sestavni del 
mednarodnih odnosov Unije.

Or. en

Predlog spremembe 2

Predlog uredbe
Uvodna izjava 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(5) Namen Unescove Konvencije o 
varovanju in spodbujanju raznolikosti 
kulturnih izrazov, ki je začela veljati 
18. marca 2007 in katere pogodbenica je 
Unija, je okrepiti mednarodno sodelovanje, 
vključno z mednarodnimi sporazumi o 
koprodukciji in sočasni distribuciji, ter 
solidarnost, tako da se spodbuja kulturno 
izražanje vseh držav.

(5) Namen Unescove Konvencije o 
varovanju in spodbujanju raznolikosti 
kulturnih izrazov, ki je začela veljati 
18. marca 2007 in katere pogodbenica je 
Unija, je okrepiti mednarodno sodelovanje, 
vključno z mednarodnimi sporazumi o 
koprodukciji in sočasni distribuciji, ter 
solidarnost, tako da se spodbuja kulturno 
izražanje vseh držav in posameznikov. Pri 
tem Konvencija določa, da je treba 
ustrezno pozornost nameniti različnim 
socialnim skupinam, tudi pripadnikom 
manjšin.

Or. en

Predlog spremembe 3
Predlog uredbe
Uvodna izjava 10

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(10) Evropski kulturni in ustvarjalni 
sektorji so sami po sebi razdrobljeni ob 
nacionalnih in jezikovnih mejah. Po eni 
strani je posledica razdrobljenosti kulturno 
raznoliko in zelo neodvisno kulturno 
okolje, ki omogoča izražanje različnih 
kulturnih tradicij, ki oblikujejo raznolikost 
naše evropske dediščine. Po drugi strani pa 

(10) Evropski kulturni in ustvarjalni 
sektorji so sami po sebi razdrobljeni ob 
nacionalnih in jezikovnih mejah ter tudi 
glede na možnosti za uveljavitev v širši 
javnosti. Pri nacionalnih razlikah ni 
mogoče spregledati, da so razmere za 
kulturne in ustvarjalne sektorje precej 
težavnejše v nekaterih državah članicah z 
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so posledice razdrobljenosti omejeno in 
nezadostno nadnacionalno kroženje 
kulturnih in ustvarjalnih del in izvajalcev v 
Uniji in zunaj nje, geografsko neravnovesje 
in – zato – omejena izbira za potrošnika.

manjšo proizvodno zmogljivostjo, omejeno 
kupno močjo in možnostmi sponzoriranja; 
zato si je treba posebej prizadevati za 
povečanje možnosti kulturnih in 
ustvarjalnih sektorjev, da dosežejo kupce.
Po eni strani je posledica razdrobljenosti 
kulturno raznoliko in zelo neodvisno 
kulturno okolje, ki omogoča izražanje 
različnih kulturnih tradicij, ki oblikujejo 
raznolikost naše evropske dediščine. Po 
drugi strani pa so posledice razdrobljenosti 
omejeno in nezadostno nadnacionalno 
kroženje kulturnih in ustvarjalnih del in 
izvajalcev v Uniji in zunaj nje, geografsko 
in socialno neravnovesje in – zato –
omejena izbira za potrošnika.

Or. en

Predlog spremembe 4

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 
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.

(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 
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. Te nove 
zahteve težko izpolnjujejo izvajalci iz 
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socialno šibkejšega okolja.

Or. en

Predlog spremembe 5

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, začetek delovanja, 
rast, ohranjanje konkurenčnosti ali 
mednarodno uveljavitev. Medtem ko je tak 
izziv za mikropodjetja in 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.

Or. en

Predlog spremembe 6

Predlog uredbe
Uvodna izjava 20

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(20) Zagotoviti je treba evropsko dodano 
vrednost vseh ukrepov, ki se izvajajo v 
okviru programa, dopolnjevanje z 
dejavnostmi držav članic in skladnost s 
členom 167(4) Pogodbe in drugimi 
dejavnostmi Unije, zlasti na področju 

(20) Zagotoviti je treba evropsko dodano 
vrednost vseh ukrepov, ki se izvajajo v 
okviru programa, dopolnjevanje z 
dejavnostmi držav članic in skladnost s 
členom 167(4) Pogodbe in drugimi 
dejavnostmi Unije, zlasti na področju 
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izobraževanja, raziskav in inovacij, 
industrijske in kohezijske politike, turizma 
ter zunanjih odnosov.

izobraževanja, zaposlovanja, raziskav in 
inovacij, industrijske in kohezijske 
politike, turizma ter zunanjih odnosov.

Or. en

Predlog spremembe 7

Predlog uredbe
Uvodna izjava 27

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(27) Postopki za spremljanje in 
ocenjevanje programa morajo v skladu z 
načeli za oceno uspešnosti vključevati 
podrobna letna poročila in se nanašati na 
posebne, merljive, dosegljive, pomembne 
in časovno omejene cilje ter kazalnike, ki 
so določeni v tej uredbi.

(27) Postopki za spremljanje in 
ocenjevanje programa morajo v skladu z 
načeli za oceno uspešnosti vključevati 
podrobna letna poročila in se nanašati na 
posebne, merljive, dosegljive, pomembne 
in časovno omejene cilje ter kazalnike, ki 
so določeni v tej uredbi. Letna poročila bi 
bilo treba predložiti in predstaviti 
Evropskemu parlamentu.

Or. en

Predlog spremembe 8

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 2 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) nadnacionalno naravo dejavnosti 
programa in njihovega vpliva, ki bo 
dopolnila nacionalne in mednarodne 
programe ter druge programe Unije;

(a) nadnacionalno in medkulturno naravo 
dejavnosti programa in njihovega vpliva, ki 
bo dopolnila nacionalne in mednarodne 
programe ter druge programe Unije;

Or. en
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Predlog spremembe 9

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 2 – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(d) zagotovitvijo bolj enakovrednega 
položaja v evropskih kulturnih in 
ustvarjalnih sektorjih, tako da se 
upoštevajo države z nizko proizvodno 
zmogljivostjo in/ali države ali regije z 
geografsko in jezikovno omejenim 
območjem.

(d) zagotovitvijo bolj enakovrednega 
položaja v evropskih kulturnih in 
ustvarjalnih sektorjih, tako da se 
upoštevajo države z nizko proizvodno 
zmogljivostjo in/ali države ali regije z 
geografsko in jezikovno omejenim 
območjem ter izvajalci iz skupin z 
omejenimi možnostmi.

Or. en

Predlog spremembe 10

Predlog uredbe
Člen 5 – odstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) podpirati sposobnost evropskih 
kulturnih in ustvarjalnih sektorjev za 
nadnacionalno delovanje;

(a) podpirati sposobnost evropskih 
kulturnih in ustvarjalnih sektorjev za 
nadnacionalno delovanje, med drugim 
tako, da izvajalci pridobijo 
komunikacijska in podjetniška znanja, 
potrebna v tem okolju;

Or. en

Predlog spremembe 11

Predlog uredbe
Člen 5 – odstavek 1 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) okrepiti finančno sposobnost kulturnih 
in ustvarjalnih sektorjev ter zlasti malih in 
srednjih podjetij in organizacij;

(c) okrepiti finančno neodvisnost kulturnih 
in ustvarjalnih sektorjev ter zlasti mikro-, 
malih in srednjih podjetij in organizacij ter 
socialno šibkejših izvajalcev, tako da se 
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spodbuja dostopnost programov 
vodstvenega, poslovnega in podjetniškega 
usposabljanja, posebej prilagojenih 
strokovnjakom v kulturnem in 
ustvarjalnem sektorju;

Or. en

Predlog spremembe 12

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 1 – uvodni stavek

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Komisija uvede instrument za kulturne 
in ustvarjalne sektorje, ki deluje v okviru 
dolžniškega instrumenta Unije za mala in 
srednja podjetja. Instrument ima naslednji 
prednostni nalogi:

1. Komisija uvede instrument za kulturne 
in ustvarjalne sektorje, ki deluje v okviru 
dolžniškega instrumenta Unije za mikro-, 
mala in srednja podjetja. Instrument ima 
naslednji prednostni nalogi:

Or. en

Predlog spremembe 13
Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 1 – točka a

Osnutek zakonodajne resolucije Predlog spremembe

(a) olajšati dostop do financ malim in 
srednjim podjetjem ter organizacijam v 
evropskih kulturnih in ustvarjalnih 
sektorjih;

(a) olajšati dostop do financ mikro-, malim 
in srednjim podjetjem ter organizacijam v 
evropskih kulturnih in ustvarjalnih 
sektorjih, pri čemer se posebna pozornost 
nameni mladim izvajalcem in izvajalcem 
iz šibkejših socialnih skupin;

Or. en

Predlog spremembe 14

Predlog uredbe
Člen 8 – uvodni stavek
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Komisija, da bi spodbudila razvoj politik, 
inovacije, privabljanje občinstva in 
poslovne modele v kulturnih in ustvarjalnih 
sektorjih, izvaja naslednje podporne ukrepe 
za nadnacionalno sodelovanje na področju 
politik:

Komisija, da bi spodbudila razvoj politik, 
inovacije, privabljanje občinstva in nove 
poslovne modele v kulturnih in ustvarjalnih 
sektorjih, izvaja naslednje podporne ukrepe 
za nadnacionalno sodelovanje na področju 
politik:

Or. en

Predlog spremembe 15

Predlog uredbe
Člen 8 – točka (a)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) nadnacionalno izmenjavo znanja in 
izkušenj o novih poslovnih modelih, 
dejavnosti vzajemnega učenja in 
povezovanje v mreže kulturnih izvajalcev 
in oblikovalcev politik pri razvoju 
kulturnih in ustvarjalnih sektorjev;

(a) nadnacionalno izmenjavo znanja in 
izkušenj o novih poslovnih modelih, 
programih usposabljanja, dejavnosti 
vzajemnega učenja in povezovanje v mreže 
kulturnih izvajalcev in oblikovalcev politik 
pri razvoju kulturnih in ustvarjalnih 
sektorjev;

Or. en

Predlog spremembe 16

Predlog uredbe
Člen 8 – točka f – alinea 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

– spodbujanju programa Ustvarjalna 
Evropa na nacionalni ravni;

– spodbujanju programa Ustvarjalna 
Evropa na nacionalni in regionalni ravni;

Or. en
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Predlog spremembe 17

Predlog uredbe
Člen 9 – odstavek 2 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) podpirati kroženje evropske literature; (b) podpirati kroženje evropske literature 
in različnih umetniških del;

Or. en

Predlog spremembe 18
Predlog uredbe
Člen 10 – odstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) ukrepe sodelovanja, ki bodo povezali 
izvajalce iz različnih držav, da bodo 
izvajali sektorske ali medsektorske 
dejavnosti;

(a) ukrepe sodelovanja, ki bodo povezali 
izvajalce iz različnih držav, da bodo 
izvajali sektorske ali medsektorske 
dejavnosti, pri čemer se posebna 
pozornost nameni socialno šibkejšim 
izvajalcem;

Or. en

Predlog spremembe 19

Predlog uredbe
Člen 12 – točka (b)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) podporo izvajalcem v avdiovizualnem 
sektorju, da bodo razvili evropska 
avdiovizualna dela, ki imajo večje 
možnosti za čezmejno kroženje;

(b) podporo izvajalcem v avdiovizualnem 
sektorju, da bodo razvili evropska 
avdiovizualna dela, ki imajo večje 
možnosti za čezmejno kroženje, pri čemer 
se posebna pozornost nameni socialno 
šibkejšim izvajalcem;

Or. en
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Predlog spremembe 20

Predlog uredbe
Člen 12 – točka (i)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(i) podporo dejavnostim, namenjenim 
povečevanju znanja in zanimanja 
občinstev;

(i) podporo dejavnostim, namenjenim 
povečevanju znanja in zanimanja občinstev 
ob upoštevanju raznolikega in 
zapletenega značaja družb;

Or. en

Predlog spremembe 21
Predlog uredbe
Člen 13 – odstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) zadevnimi politikami EU, zlasti tistimi 
na področju izobraževanja, zaposlovanja, 
zdravja, raziskav in inovacij, podjetništva, 
turizma, pravosodja in razvoja;

(a) zadevnimi politikami EU, zlasti tistimi 
na področju kulture, izobraževanja, 
zaposlovanja, zdravja, raziskav in inovacij, 
industrije, podjetništva, trgovine, turizma, 
pravosodja in razvoja;

Or. en

Predlog spremembe 22

Predlog uredbe
Člen 13 – odstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) drugimi zadevnimi viri financiranja EU 
za politike na področju kulture in medijev, 
zlasti Evropskim socialnim skladom, 
Evropskim skladom za regionalni razvoj, 
programi za raziskave in inovacije, 
finančnimi instrumenti za pravosodje in 
državljanstvo, programi za zunanje 
sodelovanje in predpristopnimi 
instrumenti. Zagotoviti bo treba zlasti 

(b) drugimi zadevnimi viri financiranja EU 
za politike na področju kulture in medijev, 
zlasti Evropskim socialnim skladom, 
Programom Evropske unije za socialne 
spremembe in inovacije (zlasti 
Mikrofinančnim instrumentom Progress), 
Evropskim skladom za regionalni razvoj, 
programi za raziskave in inovacije, 
finančnimi instrumenti za pravosodje in 
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sinergije na ravni izvajanja med 
programom ter nacionalnimi in 
regionalnimi strategijami za pametno 
specializacijo.

državljanstvo, programi za zunanje 
sodelovanje in predpristopnimi 
instrumenti. Zagotoviti bo treba zlasti 
sinergije na ravni izvajanja med 
programom ter nacionalnimi in 
regionalnimi strategijami za pametno 
specializacijo.

Or. en

Predlog spremembe 23
Predlog uredbe
Člen 14 – odstavek 1 – točka a – alinea 1 a  (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

– spremembe v sektorjih glede vzdržnosti 
pri dejavnostih različnih izvajalcev;

Or. en

Predlog spremembe 24

Predlog uredbe
Člen 14 – odstavek 1 – točka a – alinea 1 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

– spremembe v sektorjih glede dostopa 
socialno šibkejših izvajalcev do programa;

Or. en

Predlog spremembe 25

Predlog uredbe
Člen 14 – odstavek 1 – točka b – pododstavek 3 – alinea 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

– število končnih upravičencev iz držav 
članic z majhno proizvodno zmogljivostjo, 
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omejeno kupno močjo in omejenimi 
možnostmi sponzoriranja itd.; 

Or. en

Predlog spremembe 26
Predlog uredbe
Člen 14 – odstavek 1 – točka b – pododstavek 3 – alinea 3 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

– število končnih upravičencev do pomoči 
finančnega instrumenta, ki prihajajo iz 
socialno šibkejših skupin.

Or. en

Predlog spremembe 27

Predlog uredbe
Člen 14 – odstavek 3 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) Komisija poleg rednega spremljanja 
najpozneje do konca leta 2017 pripravi 
poročilo o zunanji oceni, v katerem oceni 
učinkovitost uresničevanja ciljev ter 
uspešnost programa in njegovo evropsko 
dodano vrednost, da se lahko odloči o 
podaljšanju, spremembi ali opustitvi 
programa. Ocenjujejo se možnosti 
poenostavitev, notranja in zunanja 
skladnost programa, dolgoročna ustreznost 
vseh ciljev in prispevek ukrepov k 
prednostnim nalogam Unije za pametno, 
trajnostno in vključujočo rast. Pri 
ocenjevanju se upoštevajo rezultati 
ocenjevanja dolgoročnega učinka sklepov 
št. 1855/2006/ES, št. 1718/2006/ES in 
št. 1041/2009/ES Evropskega parlamenta 
in Sveta.

(a) Komisija poleg rednega spremljanja 
najpozneje do konca leta 2017 pripravi 
poročilo o zunanji oceni, v katerem oceni 
učinkovitost uresničevanja ciljev ter 
uspešnost programa in njegovo evropsko 
dodano vrednost, da se lahko odloči o 
podaljšanju, spremembi ali opustitvi 
programa. Ocenjujejo se možnosti 
poenostavitev, notranja in zunanja 
skladnost programa, dolgoročna ustreznost 
vseh ciljev in prispevek ukrepov k 
prednostnim nalogam Unije za pametno, 
trajnostno in vključujočo rast. Pri 
ocenjevanju se upoštevajo rezultati 
ocenjevanja dolgoročnega učinka sklepov 
št. 1855/2006/ES, št. 1718/2006/ES in 
št. 1041/2009/ES Evropskega parlamenta 
in Sveta. Poročilo o zunanji oceni se 
posreduje in predstavi Evropskemu 
parlamentu.
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Or. en

Predlog spremembe 28

Predlog uredbe
Priloga I – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Komisija uvede instrument za kulturne in 
ustvarjalne sektorje, ki deluje v okviru 
dolžniškega instrumenta Unije za mala in 
srednja podjetja. Tako zagotovljena 
finančna podpora se nameni malim in 
srednjim podjetjem in organizacijam, ki 
delujejo v kulturnih in ustvarjalnih 
sektorjih.

Komisija uvede instrument za kulturne in 
ustvarjalne sektorje, ki deluje v okviru 
dolžniškega instrumenta Unije za mikro-, 
mala in srednja podjetja. Tako 
zagotovljena finančna podpora se nameni 
mikro-, malim in srednjim podjetjem in 
organizacijam, ki delujejo v kulturnih in 
ustvarjalnih sektorjih.

Or. en


