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STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Význam tvůrčího a kulturního odvětví 
Vzhledem k tomu, že tvůrčí a kulturní odvětví zajišťuje 4,5 % celkového HDP v Evropě 
a 3,8 % zaměstnanosti, je v oblasti zaměstnanosti a hospodářského růstu významným 
přínosem. Kulturní a tvůrčí odvětví přispívá rovněž k rozvoji dalších hospodářských odvětví 
a také k rozvoji cestovního ruchu a odvětví informačních a komunikačních technologií (IKT). 
Tím, že v podnikatelském duchu podněcuje inovace, přispívá tvůrčí a kulturní odvětví 
na základě inteligentního a udržitelného růstu k sociálnímu začleňování. 

Společné problémy a výzvy

Tvůrčí a kulturní odvětví čelí společným problémům a výzvám a také roztříštěnosti trhu, 
globalizaci a digitalizaci, nedostatku údajů a absenci investic soukromého sektoru. S potížemi 
při získávání finančních prostředků se v kulturním a tvůrčím odvětví potýkají zejména malé 
a střední podniky a organizace. Dané potíže jsou způsobeny především těmito faktory:

 nehmotnou povahou mnoha jejich aktiv, jako jsou např. autorská práva
 produkce tvůrčího a kulturního odvětví zpravidla není sériová, častěji jde o jedinečný 

prototyp, zatímco aby byly investice rentabilní, je nutné je realizovat v dlouhém 
časovém úseku

 podnikatelské subjekty v tvůrčím a kulturním odvětví často nemají potřebné obchodní 
schopnosti k tomu, aby své projekty propagovaly u finančních institucí

 finanční instituce tato odvětví dostatečně neznají a nejsou ochotny investovat 
do rozvoje poznatků nutných k vyhodnocení specifických rizik 

 často jde o nedostatek spolehlivých údajů, což omezuje možnost malých a středních 
podniků v rámci daného odvětví získávat úvěry. 

Popis programu „Tvůrčí Evropa“

Program „Tvůrčí Evropa“ je sjednocením a pokračováním programů Kultura, Media a Media 
Mundus. Všeobecný rozpočet na akce (2014–2020) se zvýšil o 1 801 mld. EUR, což 
představuje ve srovnání se současnou výší výdajů 37% navýšení. Program „Tvůrčí Evropa” 
má tři složky: meziodvětvovou složku určenou celému kulturnímu a tvůrčímu odvětví 
(15 % rozpočtu programu), složku Kultura určenou kulturnímu a tvůrčímu odvětví 
(30 % rozpočtu programu) a složku MEDIA určenou audiovizuálnímu odvětví 
(55 % rozpočtu programu). 

Meziodvětvová složka poskytuje kulturnímu a tvůrčímu odvětví mechanizmus, který 
umožňuje malým a středním podnikům a organizacím daného odvětví přístup k financování 
a zvyšuje schopnost finančních institucí vyhodnocovat kulturní a tvůrčí projekty. Tento 
mechanizmus bude doplňovat další mechanizmy EU v rámci strukturálních fondů či 
programu pro konkurenceschopnost a inovace. 

Cílem priorit i podpůrných opatření zaměřených na složky Kultura a MEDIA je upevnění 
schopnosti kulturního a tvůrčího odvětví podpořit využívání digitálních technologií, aby bylo 
toto odvětví schopno se přizpůsobit rozvoji trhu, digitálním technologiím a novým obchodním 
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a distribučním modelům a podpořit nadnárodní uvádění tvorby na trh a její distribuci pomocí 
internetových platforem. 

Pro účely realizace programu přijme Komise roční pracovní program prostřednictvím 
prováděcích aktů v souladu s postupem projednávání ve výboru. Většinu grantů poskytnutých 
na základě programu „Tvůrčí Evropa” bude spravovat Výkonná agentura pro vzdělávání, 
kulturu a audiovizuální oblast prostřednictvím výzev k předkládání návrhů. Přidělená finanční 
podpora nesmí překročit 50 % konečných nákladů na podporovanou činnost (pokud není 
v ročním programu stanoveno jinak). Komise přímo řídí některé stránky programu, jako je 
udělování cen, spolupráce s mezinárodními institucemi a mezinárodními audiovizuálními 
koprodukčními fondy a dále financování programů „Evropská hlavní města kultury“ 
a označení „Evropské dědictví“. 

Komise pravidelně kontroluje provádění programu „Tvůrčí Evropa”, a to na základě 
ukazatelů výkonnosti uvedených v článku 14, mezi něž patří podíl kulturního a tvůrčího 
odvětví na zaměstnanosti a na HDP, internacionalizace kulturních subjektů a počet 
vytvořených nadnárodních partnerství, počet prodaných vstupenek na evropské filmy 
v Evropě a ve světě, procento evropských audiovizuálních děl v kinech, v televizi 
a na digitálních platformách a objem úvěrů poskytnutých v rámci finančního nástroje.

Postoj navrhovatelky

Navrhovatelka výboru ITRE podporuje na základě předložených pozměňovacích návrhů 
zavedení nových specifických cílů programu, které upevňují ty jeho složky, jež se vztahují 
k přizpůsobování kulturního a tvůrčího odvětví globalizaci a digitalizaci. Cílem těchto návrhů 
je zajistit zejména internetový přístup ke kulturním materiálům, zlepšit způsob spravování 
a uchovávání materiálu v digitální podobě, podporovat partnerství mezi kulturními 
institucemi a soukromým sektorem za účelem vytváření nových možností financování 
digitalizace kulturních materiálů a motivace k novým způsobům využívání těchto materiálů. 
Navrhovatelka také podporuje myšlenku, aby se mezi specifické cíle programu začlenilo 
zlepšení přístupu postižených osob k produkci kulturního a tvůrčího odvětví.

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku 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 4 a (nový) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4a) Vzhledem k tomu, že postižené osoby 
mají stále omezený přístup k produkci 
kulturního a tvůrčího odvětví, je nutné, 
aby se usnadnění přístupu postižených 
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osob k produkci tvůrčího a kulturního 
odvětví stalo specifickým cílem programu 
„Tvůrčí Evropa“.

Or. ro

Odůvodnění

K zajištění ochrany a podpory jazykové a kulturní rozmanitosti v Evropě a k upevnění 
konkurenceschopnosti kulturního a tvůrčího odvětví je nutné, aby byl mezi specifické cíle 
podpory zařazen udržitelný a inkluzivní růst založený na usnadnění přístupu postižených osob 
k produkci kulturního a tvůrčího odvětví.

Pozměňovací návrh 2

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(9) Na základě uvedeného sledování, 
hodnocení a veřejných konzultací 
se ukazuje, že programy Kultura, MEDIA 
a MEDIA Mundus hrají velmi důležitou 
úlohu při ochraně a podpoře kulturní 
a jazykové rozmanitosti Evropy a že jsou 
relevantní z hlediska potřeb kulturních 
a tvůrčích odvětví, ale také že cíle nového 
programu by měly být uvedeny do souladu 
s cíli strategie Evropa 2020. Na základě 
těchto hodnocení a konzultací, jakož 
i různých nezávislých studií, zvláště studie 
o podnikatelském rozměru kulturních 
a tvůrčích odvětví, se rovněž ukázalo, 
že kulturní a tvůrčí odvětví stojí před 
společnými výzvami, kterými jsou zejména 
kontext vysoce rozdrobeného trhu, dopad 
přechodu k digitalizaci a globalizace, 
obtíže v přístupu k financování 
a nedostatek srovnatelných údajů, přičemž 
všechny tyto výzvy vyžadují řešení 
na úrovni Unie.

(9) Na základě uvedeného sledování, 
hodnocení a veřejných konzultací se 
ukazuje, že programy Kultura, MEDIA 
a MEDIA Mundus hrají velmi důležitou 
úlohu při ochraně a podpoře kulturní 
a jazykové rozmanitosti Evropy a že jsou 
relevantní z hlediska potřeb kulturních 
a tvůrčích odvětví, ale také že cíle nového 
programu by měly být uvedeny do souladu 
s cíli strategie Evropa 2020. Na základě 
těchto hodnocení a konzultací, jakož 
i různých nezávislých studií, zvláště studie 
o podnikatelském rozměru kulturních 
a tvůrčích odvětví, se rovněž ukázalo, 
že kulturní a tvůrčí odvětví stojí před 
společnými výzvami, kterými jsou zejména 
kontext vysoce rozdrobeného trhu, dopad 
přechodu k digitalizaci a globalizace, 
obtíže v přístupu k financování 
a nedostatek srovnatelných údajů, přičemž 
všechny tyto výzvy vyžadují řešení 
na úrovni Unie. Na rozdíl od těchto výzev 
je však nutné digitalizaci považovat jak 
za katalyzátor, tak i za příležitost.

Or. ro
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Odůvodnění

Technologie a dostupnost širokopásmové infrastruktury v městských a venkovských oblastech 
nově umožňují tvůrcům, aby vytvářeli vlastní díla a předváděli je širšímu publiku za nižší 
náklady a bez ohledů na fyzická a geografická omezení. Využijí-li poskytovatelé kulturního 
obsahu veškeré možnosti, které nabízejí digitální informační a komunikační technologie 
(IKT), a dojde-li k modernizaci tradičních vzorů produkce a distribuce, mohou se tvůrci těšit 
na přístup k širšímu publiku a trhům a občané na rozmanitější kulturní nabídku.

Pozměňovací návrh 3

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 10 a (nový) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(10a) Kulturní a tvůrčí odvětví čelí 
přechodu na digitální formát, který 
ovlivňuje klasické modely, čímž dochází 
ke změně hodnotových řetězců 
a k vytváření nových obchodních modelů. 
Digitalizace a poskytnutí širšího přístupu 
ke kulturním zdrojům nabízejí ohromné 
ekonomické příležitosti a jsou základní 
podmínkou dalšího rozvoje kulturních 
a tvůrčích schopností Evropy a zastoupení 
jejího průmyslu v této oblasti.

Or. ro

Odůvodnění

Digitalizovaný materiál lze navíc opětovně použít – ke komerčním i nekomerčním účelům –
jako je vyvíjení učebního a vzdělávacího obsahu, produkce dokumentárních filmů, turistických 
aplikací, her, animovaných filmů a designérských nástrojů, pokud se tak děje při plném 
respektování autorských a souvisejících práv.

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 

(11) Přechod k digitalizaci má masivní 
dopad na způsob, jak jsou kulturní a tvůrčí 
produkty a služby vytvářeny, šířeny, jak je 
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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 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.

k nim získáván přístup a jak jsou 
spotřebovávány a zpeněžovány. Tyto 
změny přinášejí evropským kulturním 
a tvůrčím odvětvím, potažmo celé 
evropské společnosti 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 a tím 
zároveň přispívat ke zlepšení sociální 
soudržnosti. Aby se těchto příležitostí 
dokázala chopit a přizpůsobit se 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.

Or. ro

Odůvodnění

Kulturní a tvůrčí odvětví se úspěšně podařilo začlenit do strategií regionálního a místního 
rozvoje v řadě oblastí, např. v oblasti podpory kulturního dědictví pro komerční využití, 
v oblasti rozvoje kulturní infrastruktury a služeb na podporu udržitelného cestovního ruchu, 
v oblasti vytváření uskupení zahrnujících místní podniky a partnerství mezi malými 
a středními podniky a mezi průmyslovými odvětvími, výzkumem, vzdělávacími institucemi 
apod. a v oblasti vytváření inovačních laboratoří a udržitelného rozvoje měst.

Pozměňovací návrh 5

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 11 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(11a) Digitální materiály je nutné správně 
spravovat a uchovávat, abychom 
se vyhnuli tomu, že uchovávané 
informace nebude možné přečíst 
v případě, že používaný hardware 
a software nebude aktuální, že díky 
zastarání dojde ke zhoršení funkce 
zařízení k jeho uchovávání, příp. že tato 
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zařízení již nebudou schopna pojmout 
významný objem uchovávaného nového 
či neustále se měnícího obsahu.

Or. ro

Odůvodnění

Navzdory pokroku, kterého EU dosáhla v oblasti uchovávání digitálních materiálů, v mnoha 
členských státech se neuplatňuje jasná a ucelená politika, pokud jde o uchovávání digitálního 
obsahu. Neexistence této politiky ohrožuje přežití digitalizovaného materiálu a může vést také 
ke ztrátě materiálu vytvořeného v digitálním formátu (původního digitálního materiálu).

Pozměňovací návrh 6

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 12 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12) Současné distribuční postupy jsou 
základem systému financování filmů. Je 
však stále více třeba podporovat vznik 
atraktivní legální internetové nabídky 
a podpořit inovace. Je proto zásadní 
podporovat nové flexibilní způsoby 
distribuce, a tím umožnit vznik nových 
obchodních modelů.

(12) Současné distribuční postupy jsou 
základem systému financování filmů. Je 
však stále více třeba podporovat vznik 
atraktivní legální internetové nabídky 
a podpořit inovace, zejména na základě 
prostředí mobilního internetu. Je proto 
zásadní podporovat nové flexibilní 
způsoby distribuce, a tím umožnit vznik 
nových obchodních modelů.

Or. ro

Odůvodnění

Vzhledem k tomu, že se internet čím dál tím více používá na mobilních zařízeních (telefonech, 
počítačích apod.), je nutné zahrnout i příslušné technologie mobilního internetu, které hrají 
důležitou úlohu při zajišťování pružnosti nových způsobů distribuce digitalizovaného obsahu. 

Pozměňovací návrh 7

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 12 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12) Současné distribuční postupy jsou 
základem systému financování filmů. Je 

(12) Současné distribuční postupy jsou 
základem systému financování filmů. Je 



PA\893691CS.doc 9/17 PE483.700v01-00

CS

však stále více třeba podporovat vznik 
atraktivní legální internetové nabídky 
a podpořit inovace. Je proto zásadní 
podporovat nové flexibilní způsoby 
distribuce, a tím umožnit vznik nových 
obchodních modelů.

však stále více třeba podporovat vznik 
atraktivní legální internetové nabídky 
a podpořit inovace. Je proto zásadní 
podporovat nové flexibilní způsoby 
distribuce, a tím umožnit vznik nových 
obchodních modelů. Je nutné, aby se vznik 
této atraktivní legální nabídky opíral 
o důkladné projednání na úrovni Unie, 
do něhož by se zapojily všechny 
zainteresované strany. Cílem této nové 
legální internetové nabídky by měla být 
podpora umělecké tvorby a ochrana 
zájmů tvůrců, zároveň by se však měl 
zajistit přístup co nejširší veřejnosti 
k produkci tvůrčího a kulturního odvětví. 

Or. ro

Odůvodnění

Je nutné, aby legální internetová nabídka podpořila uměleckou tvorbu a chránila zájmy 
tvůrců, zároveň však by se měl zajistit přístup co nejširší veřejnosti k produkci tvůrčího 
a kulturního odvětví. 

Pozměňovací návrh 8

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 12 a (nový) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12a) Je nutné, aby Evropa přijala 
patřičné kroky co nejdříve, aby mohla 
využít výhod digitalizace a uchovávání 
digitálních záznamů. Pokud členské státy 
nezvýší své investice v této oblasti, existuje 
riziko, že kulturních a hospodářských 
výhod spojených s přechodem na éru 
digitalizace bude využito mimo Evropu.

Or. ro

Odůvodnění

Digitalizace je důležitým prostředkem, který zaručuje širší přístup ke kulturní tvorbě a větší 
míru jejího využívání. Celkové náklady na postup digitalizace evropského kulturního dědictví 
jsou značné a nebude je možné pokrýt pouze na základě veřejných finančních zdrojů. 
Sponzorování digitalizace ze strany soukromého sektoru či partnerství mezi veřejným 
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a soukromým sektorem by mohlo zahrnovat soukromé subjekty zapojené do snah 
o digitalizaci, přičemž je nutné je neustále podporovat. 

Pozměňovací návrh 9

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 12 b (nový) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12b) Možnost internetu zajistí přístup 
ke kulturní tvorbě občanům z celé Evropy 
a umožní jim ji využívat k oddechu 
a vzdělávání i k profesionálním účelům. 
Rozmanité a mnohojazyčné evropské 
kulturní dědictví tak získá na internetu 
jasnou podobu, přičemž tomuto účelu 
napomůže digitalizace matriálů 
evropských kulturních institucí, která 
trvale přispěje ke splnění úkolu zajistit 
přístup k našemu kulturnímu dědictví 
a k jeho zachování na digitálních 
nosičích.

Or. ro

Odůvodnění

Možnost internetu zajistí přístup ke kulturní tvorbě občanům z celé Evropské unie a umožní 
jim ji využívat k oddechu a vzdělávání i k profesionálním účelům. Internetový přístup 
ke kulturnímu obsahu zároveň umožní, aby rozmanité a mnohojazyčné evropské kulturní 
dědictví získalo na internetu jasnou podobu.

Pozměňovací návrh 10

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 16

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(16) Projekt Evropské hlavní město kultury 
a označení „Evropské dědictví“ přispívají 
k pocitu sounáležitosti ke společné kulturní 
oblasti a napomáhají ke zvyšování hodnoty 
kulturního dědictví. Pro tyto dvě akce Unie 
by mělo být zajištěno financování.

(16) Projekt Evropské hlavní město kultury 
a označení „Evropské dědictví“ přispívají 
k pocitu sounáležitosti ke společné kulturní 
oblasti a napomáhají ke zvyšování hodnoty 
kulturního dědictví. Financování těchto 
dvou akcí Unie bude zajištěno na základě 
programu „Tvůrčí Evropa“.
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Or. ro

Odůvodnění

Jedná se o pozměňovací návrh k ujasnění textu a zajištění financování těchto dvou akcí, které 
se již staly v Evropské unii symbolem.

Pozměňovací návrh 11

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

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 charakteru a dopadu 
činností programu, které budou doplňovat 
regionální, celostátní a mezinárodní 
programy a jiné programy Unie;

Or. ro

Odůvodnění

Kulturní a tvůrčí odvětví se rozvíjí na místní a regionální úrovni, kde funguje vytváření sítí 
a uskupení. Kulturní a tvůrčí odvětví se úspěšně podařilo začlenit do strategií regionálního 
a místního rozvoje v řadě oblastí.

Pozměňovací návrh 12

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 2 – písm. d a (nové) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

da) zvýšení sociální soudržnosti 
na základě lepšího přístupu všech 
evropských občanů a zejména postižených 
osob k produkci kulturního a tvůrčího 
odvětví;

Or. ro

Odůvodnění

Zlepšení přístupu všech evropských občanů a zejména postižených osob k produkci kulturního 
a tvůrčího odvětví přispívá významným způsobem k sociální soudržnosti v rámci EU.
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Pozměňovací návrh 13

Návrh nařízení
Čl. 5 – písm. d a (nové) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

da) podpory vzniku partnerství mezi 
kulturními institucemi a soukromým 
sektorem s cílem vytvořit nové možnosti 
financování digitalizace kulturního 
materiálu a motivovat k novým 
způsobům jeho využívání a současně 
zaručit, že partnerství mezi veřejným 
a soukromým sektorem vytvořená 
za účelem digitalizace kulturních děl 
budou spravedlivá a vyvážená; 

Or. ro

Odůvodnění

K ochraně a podpoře evropské jazykové a kulturní rozmanitosti a k upevnění 
konkurenceschopnosti kulturního a tvůrčího odvětví je nutné mezi specifické cíle zařadit 
podporu partnerství mezi kulturními institucemi a soukromým sektorem, což by mělo vést 
k vytváření nových možností financování digitalizace kulturního materiálu a motivovat 
k novým způsobům využívání tohoto materiálu.

Pozměňovací návrh 14

Návrh nařízení
Čl. 5 – písm. d b (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

db) zlepšení podmínek digitalizace 
a zajištění internetového přístupu 
k materiálům chráněným autorským 
právem;

Or. ro

Odůvodnění

K ochraně a podpoře evropské jazykové a kulturní rozmanitosti a k upevnění 
konkurenceschopnosti kulturního a tvůrčího odvětví je nutné mezi specifické cíle zařadit 
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zlepšování podmínek digitalizace a internetového přístupu k materiálu chráněnému 
autorskými právy.

Pozměňovací návrh 15

Návrh nařízení
Čl. 5 – písm. d c (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

dc) zlepšování podmínek spravování 
a ukládání materiálu vytvořeného 
v digitálním formátu s cílem zajistit jeho 
dlouhodobé uchování;

Or. ro

Odůvodnění

K ochraně a podpoře evropské jazykové a kulturní rozmanitosti a k upevnění 
konkurenceschopnosti kulturního a tvůrčího odvětví je nutné mezi specifické cíle zařadit 
zlepšování podmínek spravování a uchovávání materiálu vytvořeného v digitálním formátu 
s cílem zajistit jeho dlouhodobé uchování.

Pozměňovací návrh 16

Návrh nařízení
Čl. 5 – písm. d d (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

dd) podpory trvalého a inkluzivního růstu 
na základě usnadnění přístupu 
postižených osob k produkci kulturního 
a tvůrčího odvětví;

Or. ro

Odůvodnění

K zajištění ochrany a podpory jazykové a kulturní rozmanitosti v Evropě a k upevnění 
konkurenceschopnosti kulturního a tvůrčího odvětví je nutné, aby byl mezi specifické cíle 
podpory začleněn udržitelný a inkluzivní růst založený na usnadnění přístupu postižených 
osob k produkci kulturního a tvůrčího odvětví.
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Pozměňovací návrh 17

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(a) podpora akcí poskytujících subjektům 
dovednosti a know-how podněcující 
k přechodu na digitální technologie, včetně 
zkoušení nových přístupů k budování 
publika a obchodních modelů;

a) podpora akcí poskytujících subjektům 
dovednosti a know-how podněcující 
k přechodu na digitální technologie, včetně 
zkoušení nových přístupů k budování 
publika a obchodních modelů; s ohledem 
na co největší využívání mobilního 
internetu je nutné, aby se tyto technologie 
staly nedílnou součástí uvedeného 
procesu;

Or. ro

Odůvodnění

S ohledem na co největší využívání mobilního internetu je nutné, aby se tyto technologie staly 
nedílnou součástí procesu rozšiřování kapacity kulturního a tvůrčího odvětví, přičemž je 
nutné podporovat činnost, na jejímž základě mohou uvedené subjekty získat příslušné 
schopnosti a know-how. 

Pozměňovací návrh 18

Návrh nařízení
Čl. 11 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(a) snadnější získávání dovedností a rozvoj 
sítí a zejména podpora používání 
digitálních technologií s cílem zajistit 
přizpůsobení se vývoji na trhu;

a) snadnější získávání dovedností a rozvoj 
sítí a zejména podpora používání 
digitálních technologií s cílem zajistit 
přizpůsobení se vývoji na trhu; s ohledem 
na co největší využívání mobilního 
internetu je nutné, aby se tyto technologie 
staly nedílnou součástí uvedeného 
procesu;

Or. ro

Odůvodnění

S ohledem na co největší využívání mobilního internetu je nutné, aby se tyto technologie staly 
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nedílnou součástí procesu rozšiřování kapacity kulturního a tvůrčího odvětví, přičemž je 
nutné podporovat činnost, na jejímž základě mohou uvedené subjekty získat příslušné 
schopnosti a know-how.

Pozměňovací návrh 19

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 
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.

a) Kromě pravidelného sledování 
vypracuje Komise nejpozději do konce 
roku 2017 externí hodnotící zprávu, v níž 
posoudí účinnost při dosahování cílů 
a efektivitu programu a jeho evropskou 
přidanou hodnotu s ohledem na rozhodnutí 
o obnovení, změně nebo přerušení 
programu. Komise Evropskému 
parlamentu každoročně předkládá zprávu 
o výsledcích a ukazatelích výkonnosti 
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.

Or. ro

Odůvodnění

Aby bylo možno sledovat výsledky a ukazatele výkonnosti programu, Komise každoročně 
předkládá v souladu s článkem 14 Evropskému parlamentu zprávu o jeho sledování 
a hodnocení. 
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Pozměňovací návrh 20

Návrh nařízení
Článek 17

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pro účely provádění programu přijme
Komise roční pracovní program 
prostřednictvím prováděcích aktů 
v souladu s poradním postupem uvedeným 
v čl. 18 odst. 2. V ročních pracovních 
programech jsou stanoveny cíle, očekávané 
výsledky, způsob provádění a celková výše 
plánu financování. Obsahují rovněž popis 
akcí, které mají být financovány, informaci 
o částce přidělené pro jednotlivé akce 
a orientační harmonogram provádění. 
U grantů musí obsahovat priority, základní 
kritéria hodnocení a maximální míru 
spolufinancování.

Pro účely provádění programu Komise 
přijímá každoročně do 31. března roční 
pracovní program prostřednictvím 
prováděcích aktů v souladu s poradním 
postupem uvedeným v čl. 18 odst. 2. 
V ročních pracovních programech jsou 
stanoveny cíle, očekávané výsledky, 
způsob provádění a celková výše plánu 
financování. Obsahují rovněž popis akcí, 
které mají být financovány, informaci 
o částce přidělené pro jednotlivé akce 
a orientační harmonogram provádění. 
U grantů musí obsahovat priority, základní 
kritéria hodnocení a maximální míru 
spolufinancování.

Or. ro

Odůvodnění

Aby měly subjekty v rámci kulturního a tvůrčího odvětví možnost naplánovat si nezbytné 
zdroje s ohledem na spolufinancování svých programů, je důležité, aby existoval jasně 
stanovený kalendář, s nimž by byly obeznámeny všechny zainteresované strany, které 
se účastní výzev k předkládání projektů. 

Pozměňovací návrh 21

Návrh nařízení
Čl. 19 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Finanční krytí pro provádění tohoto 
programu na období uvedené v čl. 1 odst. 1 
se stanoví na 1 801 000 000 EUR.

1. Finanční krytí pro provádění tohoto 
programu na období uvedené v čl. 1 odst. 1 
se stanoví na 1 801 000 000 EUR.
Orientační příděl finančních prostředků 
činí 15 % pro meziodvětvovou složku, 
30 % pro složku Kultura a 55 % 
pro složku MEDIA. Přidělená finanční 
pomoc nesmí přesáhnout 50 % konečných 
nákladů podporované činnosti, s výjimkou 
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případů jasně stanovených v rámci 
ročního pracovního programu a 
ve výzvách k předkládání návrhů.

Or. ro

Odůvodnění

Aby měly subjekty v rámci kulturního a tvůrčího odvětví možnost naplánovat si nezbytné 
zdroje s ohledem na spolufinancování svých programů, je důležité, aby bylo orientační 
přidělování finančních prostředků na jednotlivé složky programu výslovně stanoveno 
v nařízení. 

Pozměňovací návrh 22

Návrh nařízení
Čl. 19 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1a) Přidělená finanční pomoc nesmí 
přesáhnout 50 % konečných nákladů 
podporované činnosti, s výjimkou případů 
jasně stanovených v rámci ročního 
pracovního programu a ve výzvách 
k předkládání návrhů. Přidělená finanční 
pomoc nesmí v žádném případě 
přesáhnout 75 % konečných nákladů 
na podporovanou činnost.

Or. ro

Odůvodnění

Aby měly subjekty v rámci kulturního a tvůrčího odvětví možnost naplánovat si nezbytné 
zdroje s ohledem na spolufinancování svých programů, je důležité, aby byla v nařízení 
výslovně stanovena nejvyšší částka, do níž lze hradit konečné náklady podporovaných akcí 
na základě přidělené finanční pomoci.


