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KRATKA OBRAZLOŽITEV

Pomen kulturnih in ustvarjalnih sektorjev (KUS) 
Kulturni in ustvarjalni sektorji pomembno prispevajo k delovnim mestom in gospodarski 
rasti, saj so leta 2008 predstavljali 4,5 % celotnega evropskega BDP in zaposlovali približno 
3,8 % delovne sile. Poleg tega ti sektorji prispevajo tudi k razvoju drugih sektorjev 
gospodarstva, kot so turizem ter informacijske in komunikacijske tehnologije. Hkrati s 
spodbujanjem inovacij in podjetništva kot sestavnih delov pametne in trajnostne rasti 
prispevajo k socialni vključenosti. 

Težave in skupni izzivi

Kulturni in ustvarjalni sektorji se soočajo z različnimi skupnimi izzivi in težavami, kot so 
razdrobljen trg, globalizacija in digitalni premik, pomanjkanje podatkov in pomanjkanje 
financiranja iz zasebnega sektorja. S težavami pri dostopu do financiranja se srečujejo zlasti 
mala in srednja podjetja ter organizacije iz kulturnega in ustvarjalnega sektorja. Te težave so v 
večini primerov posledica:

 nematerialne narave številnih njihovih sredstev, kot so na primer avtorske pravice;
 dejstva, da se kulturna dela za razliko od drugih industrijskih projektov običajno ne 

proizvajajo množično ter da gre pogosto za edinstven prototip, medtem ko so za 
zagotavljanje dobičkonosnosti potrebne dolgoročne naložbe;

 tega, da podjetniki v kulturnih in ustvarjalnih sektorjih pogosto nimajo potrebnih 
spretnosti na področju trženja, da bi promovirali projekte pri finančnih ustanovah;

 slabega poznavanja kulturnih in ustvarjalnih sektorjev v finančnih ustanovah, ki zato 
niso pripravljene vlagati v razvoj znanja, potrebnega za ocenjevanje tveganj, 
povezanih z njimi; 

 pogostega pomanjkanja zanesljivih podatkov, kar omejuje možnosti za mala in srednja 
podjetja v tem sektorju, da bi si zagotovila kreditiranje. 

Opis programa Ustvarjalna Evropa

Program Ustvarjalna Evropa združuje in nadaljuje programe Kultura, MEDIA in MEDIA 
Mundus. Celotni proračun za ukrepe (2014–2020) znaša 1801 milijard EUR, kar predstavlja 
37-odstotno povečanje glede na sedanjo raven izdatkov. Program Ustvarjalna Evropa 
sestavljajo trije sklopi: medsektorski sklop, ki je namenjen vsem kulturnim in ustvarjalnim 
sektorjem (15 % proračuna programa); kulturni sklop, ki je namenjen kulturnim in 
ustvarjalnim sektorjem (30 % proračuna programa); ter sklop MEDIA, ki je namenjen 
avdiovizualnemu sektorju (55 % proračuna programa). 

Medsektorski sklop zagotavlja kulturnim in ustvarjalnim sektorjem mehanizem, ki malim in 
srednjim podjetjem ter organizacijam iz kulturnih in ustvarjalnih sektorjev omogoča dostop 
do financiranja ter izboljšuje sposobnost finančnih ustanov za ocenjevanje kulturnih in 
ustvarjalnih projektov. Ta mehanizem bo dopolnjeval druge mehanizme EU v okviru 
strukturnih skladov in programa za konkurenčnost in inovacije. 
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S prednostnimi nalogami in podpornimi ukrepi za programa Kultura in MEDIA se skuša 
okrepiti sposobnosti kulturnih in ustvarjalnih sektorjev, da bi: spodbudili uporabo digitalnih 
tehnologij, s čimer bi se prilagajali razvoju trga; se prilagodili na digitalne tehnologije, nove 
modele poslovanja in distribucije ter podprli nadnacionalno trženje in distribucijo na spletnih 
platformah. 

Komisija bo za izvajanje programa z izvedbenimi akti sprejela letne delovne programe v 
skladu s svetovalnim postopkom. Večino donacij, ki se dodeljujejo v okviru programa 
Ustvarjalna Evropa, bo prek razpisov upravljala Izvajalska agencija za izobraževanje, 
avdiovizualno področje in kulturo (EACEA). Zagotovljena finančna pomoč ne sme presegati 
50 % končnih stroškov dejavnosti, ki se podpirajo (razen če je v letnem programu navedeno 
drugače). Komisija bo neposredno upravljala določene vidike programa, na primer: 
podeljevanje nagrad, sodelovanje z mednarodnimi institucijami, financiranje mednarodnih 
avdiovizualnih koprodukcij ter financiranje programov evropska prestolnica kulture in znak 
evropske dediščine. 

Komisija bo redno spremljala program Ustvarjalna Evropa na podlagi kazalnikov uspešnosti 
iz člena 14, ki vključujejo: delež zaposlenih v sektorjih in njihov delež BDP; stopnjo 
internacionalizacije kulturnih izvajalcev in število nadnacionalnih partnerstev; število 
gledalcev evropskih filmov v Evropi in po svetu; odstotek evropskih avdiovizualnih del v 
kinematografih, na televiziji in digitalnih platformah ter obseg posojil, odobrenih v okviru 
finančnega instrumenta.

Stališče pripravljavke mnenja

V predlaganih spremembah pripravljavka mnenja za odbor ITRE zagovarja uvedbo novih 
posebnih ciljev za program, ki krepijo sklopa za prilagajanje kulturnih in ustvarjalnih 
sektorjev na globalizacijo in digitalni premik. Spremembe so še posebej usmerjene v spletno 
dostopnost kulturnega gradiva ter izboljšujejo način digitalnega upravljanja in hranjenja tega 
gradiva ter spodbujajo partnerstva med kulturnimi ustanovami in zasebnim sektorjem. Pri tem 
bi oblikovali nove načine financiranja digitalizacije kulturnega gradiva in spodbujali njegovo 
inovativno uporabo. Pripravljavka mnenja se zavzema tudi za to, da se med specifične cilje 
programa uvrsti izboljšanje dostopa do proizvodov kulturnih in ustvarjalnih sektorjev za 
invalide. 
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PREDLOGI SPREMEMB

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

Predlog spremembe 1

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 spoštovanja 
kulturne in jezikovne raznolikosti, krepitve 
konkurenčnosti evropskih kulturnih in 
ustvarjalnih sektorjev in olajševanja 
prilagajanja spremembam v industriji, 
zlasti s poklicnim usposabljanjem in 
vseživljenjskim učenjem.

Predlog spremembe 2

Predlog uredbe
Uvodna izjava 4 a (novo) 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(4a) Invalidi imajo še vedno omejen 
dostop do kulturnih in ustvarjalnih 
proizvodov, tako da bi moral biti poseben 
cilj programa Ustvarjalna Evropa 
omogočiti invalidom dostop do teh 
proizvodov.
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Obrazložitev
Da se pomaga zaščititi in spodbujati evropsko jezikovno in kulturno raznolikost ter da se utrdi 
konkurenčnost kulturnih in ustvarjalnih sektorjev, je treba med posebne cilje posebnega 
programa vključiti podpiranje trajnostne in vključujoče rasti, tako da se invalidom omogoči 
dostop do kulturnih in ustvarjalnih proizvodov.

Predlog spremembe 3

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, 
pa tudi spodbujati visoko raven digitalne 
pismenosti in dostopnosti.

Predlog spremembe 4

Predlog uredbe
Uvodna izjava 7 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(7a) Kultura ima v času gospodarske in 
finančne krize odločilno vlogo in s 
podpiranjem inovacij, prek katerih dosega 
rezultate na socialnem področju, 
ustvarjalno prispeva k uresničevanju 
ciljev socialne politike.
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Predlog spremembe 5

Predlog uredbe
Uvodna izjava 9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(9) Na podlagi navedenih spremljanj, ocen 
in javnih posvetovanj je očitno, da imajo 
programi Kultura, MEDIA in MEDIA 
Mundus zelo pomembno vlogo pri 
varovanju in spodbujanju evropske 
kulturne in jezikovne raznolikosti in da so 
pomembni za potrebe kulturnih in 
ustvarjalnih sektorjev, vendar tudi, da je 
treba cilje vsakega novega programa 
uskladiti s cilji Evrope 2020. Iz navedenih
ocen, posvetovanj in različnih neodvisnih 
študij, zlasti študije o podjetniški 
razsežnosti kulturnih in ustvarjalnih 
industrij, je razvidno tudi, da se kulturni in 
ustvarjalni sektorji srečujejo s skupnimi 
izzivi, in sicer z zelo razdrobljenim trgom, 
vplivom digitalnega premika in 
globalizacije, s težavami pri dostopu do 
financ in pomanjkanjem primerljivih 
podatkov, zaradi katerih je potrebno 
ukrepanje na ravni Unije.

(9) Na podlagi navedenih spremljanj, ocen 
in javnih posvetovanj je očitno, da imajo 
programi Kultura, MEDIA in MEDIA 
Mundus zelo pomembno vlogo pri 
varovanju in spodbujanju evropske 
kulturne in jezikovne raznolikosti in da so 
pomembni za potrebe kulturnih in 
ustvarjalnih sektorjev, vendar tudi, da je 
treba cilje vsakega novega programa 
uskladiti s cilji Evrope 2020. Iz navedenih 
ocen, posvetovanj in različnih neodvisnih 
študij, zlasti študije o podjetniški 
razsežnosti kulturnih in ustvarjalnih 
industrij, je razvidno tudi, da se kulturni in 
ustvarjalni sektorji srečujejo s skupnimi 
izzivi, in sicer z zelo razdrobljenim trgom, 
vplivom digitalnega premika in 
globalizacije, s težavami pri dostopu do 
financ in pomanjkanjem primerljivih 
podatkov, zaradi katerih je potrebno 
ukrepanje na ravni Unije. Vseeno bi bilo 
treba digitalni premik za razliko od ostalih 
izzivov razumeti kot spodbudo in 
priložnost.

Obrazložitev
Tehnologija in razpoložljivost infrastrukture za širokopasovni dostop v mestih in na podeželju 
odpira nove možnosti za ustvarjalce, da svoja dela ustvarjajo in distribuirajo širšemu 
občinstvu za nižje stroške ne glede na fizične in ozemeljske omejitve. Če ponudniki kulturnih 
vsebin v celoti uporabljajo informacijske in komunikacijske tehnologije ter se spreminjajo 
tradicionalni vzorci produkcije in distribucije, to ponuja potencialno širše občinstvo in večje 
trge za ustvarjalce ter bolj raznoliko ponudbo za državljane.

Predlog spremembe 6

Predlog uredbe
Uvodna izjava 10 a (novo) 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(10a) Kulturni in ustvarjalni sektorji se 
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soočajo z digitalnim prehodom, ki 
pretresa tradicionalne modele, spreminja 
vrednostne verige in zahteva nove 
poslovne modele. Digitalni premik in širši 
dostop do kulturnih virov ponujata velike 
ekonomske priložnosti in sta pogoj za 
nadaljnji razvoj kulturnih in ustvarjalnih 
zmogljivosti Evrope ter njene industrijske 
prisotnosti na tem področju.

Obrazložitev
Poleg tega je digitalno gradivo mogoče ponovno uporabiti, tako za komercialne kot 
nekomercialne namene, kot so razvoj učnih in izobraževalnih vsebin, dokumentarne namene, 
uporabo v turizmu, igre, animacijo in oblikovalska orodja, če se pri tem v celoti spoštujejo 
avtorske in sorodne pravice.

Predlog spremembe 7

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 
ter za evropsko družbo na splošno. Nižji 
stroški distribucije, novi distribucijski 
kanali in nove priložnosti za proizvode 
tržne niše lahko olajšajo dostop in 
povečajo kroženje po svetu ter obenem 
prispevajo h krepitvi socialne kohezije. 
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.
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Obrazložitev
Lokalne in regionalne razvojne strategije so uspešno vključile kulturne in ustvarjalne sektorje 
v več področij: spodbujanje poslovne rabe kulturne dediščine, razvoj kulturne infrastrukture 
in storitev za podporo trajnostnega turizma, združevanje lokalnih podjetij in partnerstev med 
kulturnimi in ustvarjalnimi sektorji in industrijo, raziskovanjem, izobraževanjem in drugimi 
sektorji, ustanavljanje laboratorijev za inovacije in trajnostni razvoj mest.

Predlog spremembe 8

Predlog uredbe
Uvodna izjava 11 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(11a) Digitalno gradivo bi bilo treba 
učinkovito upravljati in vzdrževati, da se 
prepreči, da bi informacije, shranjene v 
digitalni obliki, postale nečitljive, ko bosta 
strojna in programska oprema, 
uporabljeni za njihovo shranjevanje, 
zastareli, ko bodo pomnilniki zaradi 
starosti postali manj uporabni in/ali ko te 
naprave ne bodo več dovolj zmogljive za 
velik obseg novih in nenehno 
spreminjajočih se vsebin. Inovativne 
internetne tehnologije za shranjevanje 
podatkov bi utegnile imeti pomembno 
vlogo pri ohranjanju kulturnih in 
ustvarjalnih podatkov, pri čemer je treba 
omogočiti, varovati in zagotavljati zaščito 
podatkov, prilagodljivost digitalne 
infrastrukture in dostop do teh podatkov.

Predlog spremembe 9

Predlog uredbe
Uvodna izjava 11 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(11b) Evropski kulturni in ustvarjalni 
sektorji za svoj razcvet potrebujejo 
sodoben, dostopen in pravno varen sistem 
varstva pravic intelektualne lastnine.
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Predlog spremembe 10

Predlog uredbe
Uvodna izjava 12 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(12) Sedanje prakse na področju 
distribucije sicer podpirajo sistem 
financiranja filmov, vendar je potreba po 
spodbujanju privlačnih zakonitih spletnih 
ponudb in inovacij vse večja, zato je treba 
spodbujati prožnost novih načinov 
distribucije za vzpostavitev novih 
poslovnih modelov.

(12) Sedanje prakse na področju 
distribucije sicer podpirajo sistem 
financiranja filmov, vendar je potreba po 
spodbujanju privlačnih zakonitih spletnih 
ponudb in inovacij vse večja, zlasti pri 
mobilnem internetu, zato je treba 
spodbujati prožnost novih načinov 
distribucije za vzpostavitev novih 
poslovnih modelov. Zagotavljanje teh 
zakonitih in privlačnih spletnih ponudb bi 
moralo temeljiti na celoviti strategiji za 
celotno Unijo, ki bi vključevala vse 
zainteresirane strani. Tovrstne nove 
zakonite spletne ponudbe bi morale biti 
namenjene spodbujanju umetniškega 
ustvarjanja in zaščiti interesov njihovih 
ustvarjalcev, hkrati pa bi morale 
zagotavljati čim večjo dostopnost 
proizvodov kulturnega in ustvarjalnega 
sektorja za javnost. 

Obrazložitev
Ker se do interneta vedno pogosteje dostopa z mobilnih naprav (telefonskih naprav, 
računalnikov itd.), bi bilo treba navesti mobilne internetne tehnologije, ki imajo pomembno 
vlogo pri zagotavljanju novih in prožnih oblik distribucije. Zakonite in privlačne spletne 
ponudbe bi morale spodbuditi umetniško ustvarjanje in ščititi interese ustvarjalcev, 
zagotavljati pa bi morale tudi kar najširši dostop javnosti do proizvodov kulturnih in 
ustvarjalnih sektorjev. 

Predlog spremembe 11

Predlog uredbe
Uvodna izjava 12 a (novo) 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(12a) Unija bi morala nemudoma 
ukrepati, da bi izkoristila prednosti 
digitalnega premika in ohranjanja 
digitalnega gradiva. Če države članice na 
tem področju ne bodo povečale naložb, bi 
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lahko kulturne in ekonomske prednosti 
digitalnega premika izkoristile druge 
celine in ne Evropa.

Obrazložitev
Digitalizacija je pomembno sredstvo za zagotavljanje večjega dostopa do kulturnega gradiva 
in njegove uporabe. Stroški digitalizacije celotne kulturne dediščine Evrope so visoki in jih ni 
mogoče kriti zgolj z javnimi sredstvi. Sponzorstva iz zasebnega sektorja za digitalizacijo ali 
partnerstva med javnim in zasebnim sektorjem lahko v prizadevanja za digitalizacijo 
vključujejo zasebne subjekte in bi jih bilo treba dodatno spodbujati. 

Predlog spremembe 12

Predlog uredbe
Uvodna izjava 12 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(12b) Knjige, časopisi in revije so sestavni 
del kulturnih industrij, pa tudi 
pluralistične in raznolike evropske 
medijske krajine. Digitalna doba postavlja 
pred izziv tudi vzdržnost tradicionalnih 
sektorjev v teh industrijah, kot so knjižno 
založništvo, knjigotrštvo in tiskani mediji.

Predlog spremembe 13

Predlog uredbe
Uvodna izjava 12 c (novo) 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(12c) Spletna dostopnost kulturnega 
gradiva bo državljanom po vsej Uniji 
omogočila, da do njega dostopajo in ga 
uporabljajo v prostem času, za študij ali 
delo. Raznoliki in večjezični dediščini 
Evrope bo to dalo jasen profil na 
internetu, evropskim kulturnim 
institucijam pa bo digitalizacija njihovega 
imetja pomagala pri nadaljnjem 
opravljanju njihovega poslanstva, in sicer 
zagotavljanje dostopa do naše dediščine in 
njeno ohranjanje v digitalnem okolju.
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Obrazložitev
Spletna dostopnost kulturnega gradiva bo državljanom po vsej EU omogočila, da do njega 
dostopajo in ga uporabljajo v prostem času, za študij ali delo. Obenem bo spletna dostopnost 
kulturnega gradiva pomenila, da bo raznolika in večjezična dediščina Evrope dobila jasen 
profil na internetu.

Predlog spremembe 14

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, rast, ustvarjanje 
delovnih mest, 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 ter 
zanje značilne potrebe po tveganju in 
preizkušanju zaradi inovacij, 
nepripravljenosti izvajalcev, da bi vlagali v 
sektorje, in nezadostne pripravljenosti 
finančnih institucij za vlaganje položaj v 
kulturnih in ustvarjalnih sektorjih precej 
težji.

Predlog spremembe 15

Predlog uredbe
Uvodna izjava 15

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(15) Sedanje posamezne programe Unije za 
kulturne in ustvarjalne sektorje je treba 
združiti v enotni skupni okvirni program, 
da se bolj učinkovito podprejo izvajalci v 
kulturnih in ustvarjalnih sektorjih, zato da 
bodo lahko izkoristili priložnosti, ki jih 
ponujata digitalni premik in globalizacija, 
ter da se jim pomagajo obravnavati 

(15) Sedanje posamezne programe Unije za 
kulturne in ustvarjalne sektorje je treba 
združiti v enotni skupni okvirni program, 
da se bolj učinkovito podprejo izvajalci v 
kulturnih in ustvarjalnih sektorjih, zato da 
bodo lahko izkoristili priložnosti, ki jih 
ponujata digitalni premik in globalizacija, 
ter da se jim pomagajo obravnavati 
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vprašanja, ki so trenutno vzrok za 
razdrobljenost trga. Program mora, da bo 
učinkovit, s prilagojenimi pristopi v okviru 
neodvisnih sklopov upoštevati posebno 
naravo podsektorjev, njihove različne 
ciljne skupine in njihove posebne potrebe.

vprašanja, ki so trenutno vzrok za 
razdrobljenost trga. Program mora, da bo 
učinkovit, s prilagojenimi pristopi v okviru 
neodvisnih sklopov upoštevati posebno 
naravo podsektorjev, njihove različne 
ciljne skupine in njihove posebne potrebe.
Pri spremembah, povezanih s tem, bi bilo 
treba prednost nameniti poenostavitvi 
postopka prijave in skladnosti s postopki 
finančnega poročanja, tako da mala in 
srednja podjetja, organizacije skupnosti 
ter prostovoljne organizacije ne bodo 
preveč obremenjeni z upravnimi 
nalogami.

Predlog spremembe 16

Predlog uredbe
Uvodna izjava 16

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(16) Evropska prestolnica kulture in znak 
evropske dediščine pomagata krepiti 
občutek pripadnosti skupnemu kulturnemu 
območju in prispevata k povečanju 
vrednosti kulturne dediščine. Treba je 
zagotoviti sredstva za ta ukrepa Unije.

(16) Evropske prestolnice kulture in športa 
ter znak evropske dediščine pomagajo
krepiti občutek pripadnosti skupnemu 
kulturnemu območju in prispevajo k 
povečanju vrednosti kulturne dediščine. Ta 
ukrepa Unije se bosta financirala prek 
programa Ustvarjalna Evropa.

Predlog spremembe 17
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, med drugim s 
posvetovanji s sektorji po ustreznih 
kanalih, in posebej paziti, da so upravni in 
finančni postopki poenostavljeni, zlasti za 
mala in srednja podjetja, organizacije 
skupnosti in prostovoljne organizacije.
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Predlog spremembe 18

Predlog uredbe
Uvodna izjava 25

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(25) Kot je navedeno v Poročilu Komisije 
o vplivu sklepov Evropskega parlamenta in 
Sveta o spremembah pravnih podlag 
evropskih programov na področju 
vseživljenjskega učenja, kulture, mladih in 
državljanstva z dne 30. julija 2010, se je 
zaradi znatnega zmanjšanja zamud v 
postopkih upravljanja povečala 
učinkovitost programov. Tako 
poenostavljanje je treba nadaljevati.

(25) Kot je navedeno v Poročilu Komisije 
o vplivu sklepov Evropskega parlamenta in 
Sveta o spremembah pravnih podlag 
evropskih programov na področju 
vseživljenjskega učenja, kulture, mladih in 
državljanstva z dne 30. julija 2010, se je 
zaradi znatnega zmanjšanja zamud v 
postopkih upravljanja povečala 
učinkovitost programov. Tako 
poenostavljanje je treba nadaljevati in 
dodatno izboljšati s poudarkom na 
skrajšanju časa za dodelitev donacij in 
pogostejši uporabi elektronskih orodij za 
upravljanje projektov.

Predlog spremembe 19
Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. „kulturni in ustvarjalni sektorji“ pomeni 
vse sektorje, katerih dejavnosti temeljijo na 
kulturnih vrednotah in/ali umetniških in 
ustvarjalnih izrazih, ne glede na to, ali so te 
dejavnosti tržno ali netržno usmerjene, in 
ne glede na to, katera vrsta strukture jih 
izvaja. Te dejavnosti vključujejo 
ustvarjanje, produkcijo, širjenje in 
ohranjanje izdelkov in storitev, ki 
vsebujejo kulturne, umetniške ali 
ustvarjalne izraze, ter sorodne funkcije, kot 
so izobraževanje, upravljanje ali urejanje.
Kulturni in ustvarjalni sektorji vključujejo
zlasti arhitekturo, arhive in knjižnice, 
umetniške veščine, avdiovizualno področje
(vključno s filmom, televizijo, video igrami 

1. „kulturni in ustvarjalni sektorji“ pomeni 
vse sektorje, katerih dejavnosti temeljijo na 
kulturnih vrednotah in/ali umetniških in 
ustvarjalnih izrazih, ne glede na to, ali so te 
dejavnosti tržno ali netržno usmerjene, in 
ne glede na to, katera vrsta strukture jih 
izvaja. Te dejavnosti vključujejo 
ustvarjanje, produkcijo, širjenje in 
ohranjanje izdelkov in storitev, vključno z 
digitalizacijo storitev, ki vsebujejo 
kulturne, umetniške ali ustvarjalne izraze, 
ter sorodne funkcije, kot so izobraževanje, 
upravljanje ali urejanje in usposabljanje.
Kulturni in ustvarjalni sektorji vključujejo
sektorje, kot so arhitektura, arhivi in 
knjižnice, umetniške veščine, 
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in večpredstavnostnimi vsebinami),
kulturno dediščino, oblikovanje, festivale,
glasbo, uprizoritvene umetnosti, 
objavljanje, radio in vizualne umetnosti;

avdiovizualno področje (vključno s 
filmom, televizijo, radiem, video igrami in 
večpredstavnostnimi vsebinami), kulturna 
dediščina, oblikovanje, glasba, 
uprizoritvene umetnosti, objavljanje, šport,
vizualne umetnosti in snemanje;

Predlog spremembe 20

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 naravo dejavnosti 
programa in njihovega vpliva, zlasti na 
izmenjavo znanja, ki bo dopolnila lokalne, 
regionalne, nacionalne in mednarodne 
programe ter druge programe Unije;

Predlog spremembe 21

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 2 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) nadnacionalnim sodelovanjem, ki 
spodbuja izčrpnejše, hitrejše in 
učinkovitejše odgovore na globalne izzive 
in ima dolgoročne sistemske učinke na 
sektorje;

(c) nadnacionalnim sodelovanjem, ki 
spodbuja izčrpnejše, hitrejše in 
učinkovitejše odgovore na globalne izzive 
in inovacije ter ima dolgoročne sistemske 
učinke na sektorje;

Predlog spremembe 22

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 2 – točka (d a) (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(da) krepitvijo socialne kohezije prek 
izboljšanja dostopa do proizvodov 
kulturnega in ustvarjalnega sektorja za 
vse državljane Evrope, še posebej 
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invalide;

Obrazložitev

Boljši dostop do proizvodov kulturnih in ustvarjalnih sektorjev za vse evropske državljane, 
zlasti invalide, bo pomembno prispeval k socialni koheziji v EU.

Predlog spremembe 23

Predlog uredbe
Člen 4 – točka (b)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) okrepiti konkurenčnost kulturnih in 
ustvarjalnih sektorjev za spodbujanje 
pametne, trajnostne in vključujoče rasti.

(b) okrepiti konkurenčnost in prožnost
kulturnih in ustvarjalnih sektorjev za 
spodbujanje pametne, trajnostne in 
vključujoče rasti.

Predlog spremembe 24

Predlog uredbe
Člen 5 – točka (b)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) spodbujati nadnacionalno kroženje 
kulturnih in ustvarjalnih del ter izvajalcev 
in doseči nova občinstva v Evropi in zunaj 
nje;

(b) omogočiti nadnacionalno kroženje 
kulturnih in ustvarjalnih del ter izvajalcev 
in doseči nova občinstva v Evropi in zunaj 
nje;

Predlog spremembe 25

Predlog uredbe
Člen 5 – točka (b a) (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ba) podpirati mobilnost umetnikov, 
medkulturni dialog in umetniško 
izobraževanje;
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Predlog spremembe 26
Predlog uredbe
Člen 5 – 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 sposobnost kulturnih 
in ustvarjalnih sektorjev ter zlasti javnih 
knjižnic, malih in srednjih podjetij, 
mikropodjetij ter organizacij skupnosti in
prostovoljnih organizacij;

Predlog spremembe 27

Predlog uredbe
Člen 5 – točka (d)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(d) podpirati nadnacionalno sodelovanje na 
področju politik, da se spodbudijo razvoj 
politik, inovacije, privabljanje občinstva in
novi poslovni modeli.

(d) podpirati nadnacionalno sodelovanje na 
področju politik, da se spodbudijo razvoj 
politik, inovacije, privabljanje občinstva,
novi poslovni modeli in podjetništvo.

Predlog spremembe 28

Predlog uredbe
Člen 5 – točka d a (novo) 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(da) spodbujati partnerstva med 
kulturnimi ustanovami in zasebnim 
sektorjem, da se oblikujejo novi načini 
financiranja digitalizacije kulturnega 
gradiva in spodbuja njegova inovativna 
uporaba, hkrati pa se zagotovi, da so 
javno-zasebna partnerstva za digitalizacijo 
pravična in uravnotežena.

Obrazložitev
Za spodbujanje varstva in promocijo evropske jezikovne in kulturne raznolikosti ter za 
utrditev konkurenčnosti kulturnih in ustvarjalnih sektorjev, morajo posebni cilji vključevati 
spodbujanje partnerstev med kulturnimi ustanovami in zasebnim sektorjem, da se oblikujejo 
novi načini financiranja digitalizacije kulturnega gradiva in spodbuja njegova inovativna 
uporaba.
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Predlog spremembe 29

Predlog uredbe
Člen 5 –točka (d b) (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(db) spodbujati visoko raven digitalne 
pismenosti in dostopnosti v vseh državah 
članicah, da bodo imeli državljani Unije 
enake možnosti za uživanje v kulturnih, 
umetniških in avdiovizualnih delih;

Predlog spremembe 30

Predlog uredbe
Člen 5 – točka (d c) (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(dc) spodbuditi trajnostno zaposlovanje v 
kulturnih in ustvarjalnih sektorjih, kar bo 
pozitivno vplivalo na zaposlovanje v 
sorodnih sektorjih, kot sta turizem in 
digitalni sektor;

Predlog spremembe 31

Predlog uredbe
Člen 5 – točka (d d) (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(dd) izboljšati pogoje za digitalizacijo in 
spletno dostopnost gradiva, zaščitenega z 
avtorskimi pravicami;

Obrazložitev
Za spodbujanje varstva in promocije evropske jezikovne in kulturne raznolikosti ter za 
utrditev konkurenčnosti kulturnih in ustvarjalnih sektorjev, morajo posebni cilji vključevati 
izboljšanje pogojev za digitalizacijo in spletno dostopnost avtorsko zaščitenega gradiva.
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Predlog spremembe 32

Predlog uredbe
Člen 5 – točka d e (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(de) izboljšati pogoje na področju 
digitalne infrastrukture in zakonodajni 
okvir za upravljanje in shranjevanje 
gradiva v digitalni obliki, s čimer bi 
zagotovili njegovo dolgoročno ohranitev;

Predlog spremembe 33

Predlog uredbe
Člen 5 – točka d f (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(df) podpreti trajnostno in vključujočo 
rast tako, da se invalidom omogoči dostop 
do proizvodov kulturnega in ustvarjalnega 
sektorja;

Obrazložitev
Da se pomaga zaščititi in spodbujati evropsko jezikovno in kulturno raznolikost ter da se utrdi 
konkurenčnost kulturnih in ustvarjalnih sektorjev, je treba med posebne cilje posebnega 
programa vključiti podpiranje trajnostne in vključujoče rasti, tako da se invalidom omogoči 
dostop do kulturnih in ustvarjalnih proizvodov.

Predlog spremembe 34

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 1 – uvodni del

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 mala in 
srednja podjetja, mikropodjetja, 
organizacije skupnosti in prostovoljne 
organizacije. Instrument ima naslednji 
prednostni nalogi:
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Predlog spremembe 35

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 1 – točka (a)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

(a) olajšati dostop do financ malim in 
srednjim podjetjem, mikropodjetjem, 
javnim knjižnicam ter organizacijam 
skupnosti in prostovoljnim organizacijam 
v evropskih kulturnih in ustvarjalnih 
sektorjih;

Predlog spremembe 36

Predlog uredbe
Člen 8 – točka (e)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(e) konference, seminarje in dialog o 
politikah, tudi na področju kulturne in 
medijske pismenosti;

(e) konference, seminarje in dialog o 
politikah, tudi na področju kulturne in 
medijske pismenosti, ki so namenjeni 
zainteresiranim stranem, neposredno 
vključenim v zadevni sektor;

Predlog spremembe 37

Predlog uredbe
Člen 8 – točka f – alinea 5 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

– zagotavljanje rednih povratnih 
informacij o upravnih obremenitvah za 
mala in srednja podjetja ter organizacije 
skupnosti in prostovoljne organizacije, pa 
tudi praktičnih predlogov za zmanjšanje 
teh obremenitev.
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Predlog spremembe 38

Predlog uredbe
Člen 9 – odstavek 1 – točka (a)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) podpirati ukrepe, ki izvajalcem 
zagotavljajo spretnosti ter znanje in 
izkušnje, ki spodbujajo prilagajanje 
digitalnim tehnologijam, vključno s 
preskušanjem novih pristopov za 
privabljanje občinstva in poslovne modele;

(a) podpirati ukrepe, ki izvajalcem, 
vključno z javnimi knjižnicami,
zagotavljajo spretnosti ter znanje in 
izkušnje, ki spodbujajo prilagajanje 
digitalnim tehnologijam, vključno s 
preskušanjem novih pristopov za 
privabljanje občinstva in poslovne modele, 
med drugim z uporabo socialnih 
medijskih platform; glede na vedno večjo 
rabo tehnologij mobilnega interneta bi 
morale biti te tehnologije sestavni del tega 
procesa;

Predlog spremembe 39

Predlog uredbe
Člen 9 – odstavek 2 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) podpirati privabljanje občinstva kot 
sredstva za spodbujanje zanimanja za 
evropska kulturna dela.

(c) podpirati privabljanje občinstva kot 
sredstva za spodbujanje zanimanja za 
evropska kulturna dela, tudi s pomočjo 
socialnih medijskih platform.

Predlog spremembe 40

Predlog uredbe
Člen 10 – točka d a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(da) dejavnosti javnih knjižnic za 
digitalizacijo literarnih del, oblikovanje 
integriranih spletnih katalogov in 
vključevanje javnih knjižnic v nacionalne 
in mednarodne mreže;
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Predlog spremembe 41

Predlog uredbe
Člen 10 – točka (e)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(e) posebne ukrepe za dosego večje 
prepoznavnosti bogastva in raznolikosti 
evropskih kultur in spodbujanje 
medkulturnega dialoga ter medsebojnega 
razumevanja, vključno z evropskimi 
kulturnimi nagradami, znakom evropske 
dediščine in evropskimi prestolnicami 
kulture.

(e) posebne ukrepe za dosego večje 
prepoznavnosti bogastva in raznolikosti 
evropskih kultur in spodbujanje 
medkulturnega dialoga ter medsebojnega 
razumevanja, vključno z evropskimi 
kulturnimi nagradami, znakom evropske 
dediščine ter evropskimi prestolnicami 
kulture in športa.

Predlog spremembe 42

Predlog uredbe
Člen 11 – odstavek 1 – točka (a)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) omogočati pridobivanje znanj in 
spretnosti in razvoj mrež ter zlasti 
spodbujati uporabo digitalnih tehnologij, 
da se zagotovi prilagajanje razvoju trga;

(a) omogočati pridobivanje znanj in 
spretnosti in razvoj mrež ter zlasti 
spodbujati uporabo digitalnih tehnologij in 
socialnih medijev, da se zagotovi 
prilagajanje razvoju trga; glede na vedno 
večjo rabo tehnologij mobilnega interneta 
bi morale biti te tehnologije sestavni del 
tega procesa;

Predlog spremembe 43

Predlog uredbe
Člen 11 – odstavek 1 – točka (b a) (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ba) spodbujati projekte za razvoj s 
kombiniranimi mediji in več platformami 
s tehničnega in ustvarjalnega vidika;

Predlog spremembe 44
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Predlog uredbe
Člen 11 – odstavek 1 – točka (c a) (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ca) podpirati razvoj pilotnih projektov ter 
njihovo promocijo in uresničitev.

Predlog spremembe 45

Predlog uredbe
Člen 12 – točka j a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ja) glede na večplastne vidike ustvarjalne 
industrije razvijati politike, ki spodbujajo 
inovacije na tehnični in ustvarjalni ravni.

Predlog spremembe 46

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 izobraževanja, zaposlovanja, 
zdravja, raziskav in inovacij, podjetništva, 
turizma, pravosodja, razvoja in športa;

Predlog spremembe 47

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 

(b) drugimi zadevnimi viri financiranja EU 
za politike na področju kulture in medijev, 
zlasti Evropskim socialnim skladom, 
Evropskim skladom za regionalni razvoj,
programom za raziskave in inovacije,
programom Erasmus za vse, finančnimi 
instrumenti za pravosodje in državljanstvo, 
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sodelovanje in predpristopnimi 
instrumenti. Zagotoviti bo treba zlasti 
sinergije na ravni izvajanja med 
programom ter nacionalnimi in 
regionalnimi strategijami za pametno 
specializacijo.

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.

Predlog spremembe 48

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. Komisija Evropskemu 
parlamentu predloži letno poročilo o 
rezultatih in kazalnikih uspešnosti 
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.

Obrazložitev
Komisija bi morala Evropskemu parlamentu predložiti letno poročilo na podlagi spremljanja 
in ocenjevanja v skladu s členom 14, da bi Parlament lahko spremljal rezultate in kazalnike 
uspešnosti programa.

Predlog spremembe 49

Predlog uredbe
Člen 15 – odstavek 1
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Upravičenci projektov, ki jih podpira 
program, zagotovijo obveščanje in širjenje 
informacij o prejetih sredstvih Unije in 
doseženih rezultatih.

1. Upravičenci projektov, ki jih podpira 
program, zagotovijo obveščanje in širjenje 
informacij o prejetih sredstvih Unije in 
doseženih rezultatih, vključno z vidnim 
prikazovanjem ustreznih logotipov, 
poimenovanj in simbolov.
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