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22.2.2017 A8-0030/1 

Pozměňovací návrh  1 

Dominique Bilde 

za skupinu ENF 

 

Zpráva A8-0030/2017 

Silvia Costa 

Provádění programu Kreativní Evropa 

2015/2328(INI) 

Návrh usnesení 

Právní východisko 2 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

– s ohledem na články 167 a 173 Smlouvy 

o fungování Evropské unie, 

– s ohledem na články 6, 167 a 173 

Smlouvy o fungování Evropské unie, 

 

Or. en 
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22.2.2017 A8-0030/2 

Pozměňovací návrh  2 

Dominique Bilde 

za skupinu ENF 

 

Zpráva A8-0030/2017 

Silvia Costa 

Provádění programu Kreativní Evropa 

2015/2328(INI) 

Návrh usnesení 

Právní východisko 11 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

– s ohledem na své usnesení ze dne 19. 

ledna 2016 o úloze mezikulturního 

dialogu, kulturní rozmanitosti a 

vzdělávání při prosazování základních 

hodnot Unie, 

___________  

2 Přijaté texty, P8_TA(2016)0005. 

vypouští se 

Or. en 
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22.2.2017 A8-0030/3 

Pozměňovací návrh  3 

Dominique Bilde 

za skupinu ENF 

 

Zpráva A8-0030/2017 

Silvia Costa 

Provádění programu Kreativní Evropa 

2015/2328(INI) 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění C 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

C. vzhledem k tomu, že program Kreativní 

Evropa, a zejména jeho dílčí program 

Kultura, je závažně podfinancován, a tudíž 

má problémy s naplňováním vysokých 

očekávání; 

C. vzhledem k tomu, že program Kreativní 

Evropa, včetně svého dílčího programu 

Kultura, má na období 2014–2020 v rámci 

okruhu 3 víceletého finančního rámec 

celkový rozpočet ve výši 1,46 miliardy 

EUR; 

Or. en 
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22.2.2017 A8-0030/4 

Pozměňovací návrh  4 

Dominique Bilde 

za skupinu ENF 

 

Zpráva A8-0030/2017 

Silvia Costa 

Provádění programu Kreativní Evropa 

2015/2328(INI) 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění H 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

H. vzhledem k tomu, že meziodvětvová 

složka jen částečně rozvinula svůj 

strategický cíl, kterým je povzbudit 

nadnárodní a meziodvětvovou kulturní 

spolupráci; 

H. vzhledem k tomu, že meziodvětvová 

složka jen částečně rozvinula svůj 

strategický cíl, kterým je povzbudit 

nadnárodní a meziodvětvovou kulturní 

spolupráci, zejména kvůli roztříštěnosti 

jeho úkolů, k nimž se přidalo specifické 

opatření pro sociální integraci uprchlíků; 

Or. en 
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22.2.2017 A8-0030/5 

Pozměňovací návrh  5 

Dominique Bilde 

za skupinu ENF 

 

Zpráva A8-0030/2017 

Silvia Costa 

Provádění programu Kreativní Evropa 

2015/2328(INI) 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění M 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

M. vzhledem k tomu, že v roce 2016 byla v 

rámci meziodvětvové složky vyhlášena 

zvláštní výzva pro zapojení uprchlíků do 

evropské společnosti, aby prosazovala a 

podporovala kreativitu a mezikulturní 

dialog; 

M. vzhledem k tomu, že v roce 2016 byla v 

rámci meziodvětvové složky vyhlášena 

zvláštní výzva pro zapojení uprchlíků do 

evropské společnosti, aby prosazovala a 

podporovala kreativitu a mezikulturní 

dialog; připomínaje, že toto opatření bylo 

v roce financováno částkou ve výši 1,6 

milionu EUR; 

Or. en 
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22.2.2017 A8-0030/6 

Pozměňovací návrh  6 

Dominique Bilde 

za skupinu ENF 

 

Zpráva A8-0030/2017 

Silvia Costa 

Provádění programu Kreativní Evropa 

2015/2328(INI) 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění O 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

O. vzhledem k tomu, že ačkoli nařízení 

stanoví uzavírání dvoustranných dohod se 

třetími zeměmi za účelem jejich účasti v 

programu nebo jeho části, dosud tento 

postup dokončilo jen několik málo zemí; 

O. vzhledem k tomu, že ačkoli nařízení 

stanoví uzavírání dvoustranných dohod se 

třetími zeměmi za účelem jejich účasti v 

programu nebo jeho části, měl by se 

program Kreativní Evropa v důsledku 

omezeného rozpočtu a také svých 

specifických cílů související s evropskou 

kulturou zaměřit na žádosti z členských 

států; 

Or. en 
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22.2.2017 A8-0030/7 

Pozměňovací návrh  7 

Dominique Bilde 

za skupinu ENF 

 

Zpráva A8-0030/2017 

Silvia Costa 

Provádění programu Kreativní Evropa 

(2015/2328 (INI)) 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění R 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

R. vzhledem k tomu, že podíl úspěšných 

žadatelů činí 15 % v programu Kultura a 

44 % v programu MEDIA, ve druhém 

programu je však dokonce nižší (32 %), 

jsou-li vyloučeny automatické programy; 

R. vzhledem k tomu, že podíl úspěšných 

žadatelů činí 15 % v programu Kultura a 

44 % v programu MEDIA, ve druhém 

programu je však dokonce nižší (32 %), 

jsou-li vyloučeny automatické programy; 

zdůrazňuje navíc, že v případě dílčího 

programu Kultura pochází úspěšné 

projekty převážně od neziskových 

organizací, což by mohlo naznačovat, že 

program nefinancuje ziskové organizace, 

například středně velké podniky; 

Or. en 
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22.2.2017 A8-0030/8 

Pozměňovací návrh  8 

Dominique Bilde 

za skupinu ENF 

 

Zpráva A8-0030/2017 

Silvia Costa 

Provádění programu Kreativní Evropa 

2015/2328(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 1 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

1. naléhavě vyzývá členské státy, aby 

navýšily rozpočet programu Kreativní 

Evropa v souladu s očekáváním 

evropských občanů i ambicemi každého 

dílčího programu a aby připouštěly, že 

hodnoty kulturní produkce nelze vyjádřit 

pouze v ekonomických kategoriích, a 

umožnily tak větší efektivitu a lepší 

výsledky; 

1. navrhuje členským státům, aby zavedly 

optimalizované řízení dostupných 

finančních prostředků, zejména 

opětovným uvedením dílčích programů 

Kultura a Média do rovnováhy a také 

zastavením dalšího rozšiřování cílů a 

počtu zúčastněných třetích zemí, s cílem 

soustředit se na klíčové projekty žadatelů z 

členských států; 

Or. en 
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22.2.2017 A8-0030/9 

Pozměňovací návrh  9 

Dominique Bilde 

za skupinu ENF 

 

Zpráva A8-0030/2017 

Silvia Costa 

Provádění programu Kreativní Evropa 

2015/2328(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 6 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

6. žádá Komisi, aby co nejtěsněji 

spolupracovala s organizací UNESCO, 

Radou Evropy a OECD, s cílem vytvořit 

pevnější základ pro společný příspěvek k 

plnění cílů programu a hodnocení dopadů, 

zejména co se týče mezinárodního rozměru 

a respektování konkrétních lidských a 

hospodářských hodnot kultury a tvorby; 

6. připomíná možnost členských států co 

nejtěsněji spolupracovat s organizací 

UNESCO, Radou Evropy a OECD, s cílem 

vytvořit pevnější základ pro společný 

příspěvek k plnění cílů programu a 

hodnocení dopadů, zejména co se týče 

mezinárodního rozměru a respektování 

konkrétních lidských a hospodářských 

hodnot kultury a tvorby; 

Or. en 
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22.2.2017 A8-0030/10 

Pozměňovací návrh  10 

Dominique Bilde 

za skupinu ENF 

 

Zpráva A8-0030/2017 

Silvia Costa 

Provádění programu Kreativní Evropa 

(2015/2328 (INI)) 

Návrh usnesení 

Bod 21 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

21. vítá skutečnost, že Komise a agentura 

EACEA v současnosti pracují na úpravě 

systému automatického přidělování bodů, a 

umožňují tak rovné podmínky s 

vyváženým přihlédnutím ke všem kritériím 

programu Kreativní Evropa (nadnárodní 

povaha, rozvoj přeshraniční spolupráce, 

úspory z rozsahu, kritické množství, 

pákový efekt), ale také ke kapacitě 

produkce a stávajícím vnitrostátním 

systémům podpory pro audiovizuální 

odvětví; 

21. vítá skutečnost, že Komise a agentura 

EACEA v současnosti pracují na úpravě 

systému automatického přidělování bodů, 

protože to může vést k systému „pozitivní 

diskriminace“ ve prospěch zemí s nižší 

kapacitou produkce, což může uškodit 

umělecké kvalitě projektů a jejich 

inovačnímu potenciálu, a jsou tak 

„potrestány“ země s vysokou kapacitou 

produkce;  

Or. en 
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22.2.2017 A8-0030/11 

Pozměňovací návrh  11 

Dominique Bilde 

za skupinu ENF 

 

Zpráva A8-0030/2017 

Silvia Costa 

Provádění programu Kreativní Evropa 

2015/2328(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 24 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

24. doporučuje, aby bylo evropské 

audiovizuální dědictví zabezpečeno a 

zpřístupněno za účelem studia, většího 

zapojení diváků (audience engagement) a 

ekonomického zhodnocení prostřednictvím 

digitalizace filmů a audiovizuálních 

archivů; 

24. doporučuje, aby bylo evropské 

audiovizuální dědictví zabezpečeno a 

zpřístupněno za účelem studia, většího 

zapojení diváků (audience engagement) a 

ekonomického zhodnocení prostřednictvím 

digitalizace filmů a audiovizuálních 

archivů, přičemž musí být zajištěno 

respektování autorského práva a práv s 

ním souvisejících; 

Or. en 
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22.2.2017 A8-0030/12 

Pozměňovací návrh  12 

Dominique Bilde 

za skupinu ENF 

 

Zpráva A8-0030/2017 

Silvia Costa 

Provádění programu Kreativní Evropa 

(2015/2328 (INI)) 

Návrh usnesení 

Bod 25 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

25. zdůrazňuje, že v mezinárodním a stále 

více konkurenčním filmovém prostředí 

evropské audiovizuální odvětví nadále 

potřebuje, aby byla zachována opatření 

chránící jeho rozmanitost a nezávislost; 

zdůrazňuje, že je zapotřebí přímé podpory 

evropské audiovizuální produkce, zvláště 

ve fázi vytváření projektů, a že by tato 

podpora měla být prováděna rozšiřováním 

odborné přípravy tak, aby bylo pokryto 

více akcí a zvýšila se 

konkurenceschopnost odvětví; 

25. zdůrazňuje, že v mezinárodním a stále 

více konkurenčním filmovém prostředí 

evropské audiovizuální odvětví členských 

států nadále potřebují podporu, a aby bylo 

možno ji poskytovat, je nutné provádět 

politiky potírající fiskální a sociální 

dumping a umožňující členským státům 

chránit své kulturní odvětví a kulturní 

výjimky, zajistit, aby oblasti kultury, 

sdělovacích prostředků a kreativních 

odvětví zůstaly mimo působnost 

obchodních dohod a koncipovat odbornou 

přípravu, mj. prostřednictvím 

usnadněného učení, tak, aby zahrnovala 

více opatření a kladla patřičný důraz na 

programy přípravy školitelů; 

Or. en 
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22.2.2017 A8-0030/13 

Pozměňovací návrh  13 

Dominique Bilde 

za skupinu ENF 

 

Zpráva A8-0030/2017 

Silvia Costa 

Provádění programu Kreativní Evropa 

2015/2328(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 27 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

27. uznává, že evropské on-line platformy 

stále nejsou na mezinárodní úrovni 

konkurenceschopné, a to i přes podporu 

poskytnutou pro on-line distribuci, a že 

evropský obsah je na stávajících 

platformách obtížné nalézt a získat k němu 

přístup; 

27. uznává, že evropské on-line platformy 

stále nejsou na mezinárodní úrovni 

konkurenceschopné, a to i přes podporu 

poskytnutou pro on-line distribuci, a že 

evropský obsah je na stávajících 

platformách obtížné nalézt a získat k němu 

přístup; trvá na tom, že mnoho evropských 

zemí má obrovský potenciál, pokud jde o 

inovace a nové technologie, a že je tedy 

pouze třeba jim dát možnost tato odvětví 

rozvíjet prostřednictvím ambiciózních 

vnitrostátních politik, a zabezpečit tak 

jejich postavení na mezinárodním trhu; 

Or. en 
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22.2.2017 A8-0030/14 

Pozměňovací návrh  14 

Dominique Bilde 

za skupinu ENF 

 

Zpráva A8-0030/2017 

Silvia Costa 

Provádění programu Kreativní Evropa 

(2015/2328 (INI)) 

Návrh usnesení 

Bod 29 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

29. zdůrazňuje, že je třeba, aby Komise 

předložila projekt zapojení evropského 

publika založený na datech, jehož cílem by 

bylo prozkoumání a posílení schopnosti 

evropského audiovizuálního odvětví 

shromažďovat, analyzovat a předpovídat 

údaje týkající se chování publika s cílem 

zvýšit poptávku po nadnárodních 

evropských filmech; 

vypouští se 

Or. en 
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22.2.2017 A8-0030/15 

Pozměňovací návrh  15 

Dominique Bilde 

za skupinu ENF 

 

Zpráva A8-0030/2017 

Silvia Costa 

Provádění programu Kreativní Evropa 

2015/2328(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 30 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

30. zdůrazňuje, že pokračuje podpora 

nezávislých televizních výrobců zaměřená 

na umělecké seriály, které se snaží 

konkurovat na světové úrovni, zejména s 

cílem reagovat na stávající velkou 

mezinárodní poptávku po kvalitních 

seriálech se skutečně evropskými 

nabídkami, přestože nejlepších výsledků je 

doposud dosahováno v odvětví 

dokumentárních děl a tvorby pro děti; 

30. zdůrazňuje, že by měla být zajištěna 

podpora nezávislých televizních výrobců 

zaměřená na umělecké seriály, které se 

snaží konkurovat na světové úrovni, a to v 

první řadě podpora ze strany 

vnitrostátních orgánů, zejména s cílem 

reagovat na stávající velkou mezinárodní 

poptávku po kvalitních seriálech se 

skutečně evropskými nabídkami, přestože 

nejlepších výsledků je doposud 

dosahováno v odvětví dokumentárních děl 

a tvorby pro děti; 

Or. en 
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22.2.2017 A8-0030/16 

Pozměňovací návrh  16 

Dominique Bilde 

za skupinu ENF 

 

Zpráva A8-0030/2017 

Silvia Costa 

Provádění programu Kreativní Evropa 

2015/2328(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 32 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

32. žádá Komisi, aby změnila systém 

bonusů za souběžné uvádění v kinech a na 

platformách VOD (videa na vyžádání); 

32. žádá Komisi, aby zachovala systém 

bonusů s cílem zamítnout souběžné 

uvádění v kinech a na platformách VOD 

(video na vyžádání) vzhledem k rozdílům 

mezi evropskými zeměmi a k tomu, že je 

třeba umožnit premiéru v kinosálech, což 

je pro mnoho malých nezávislých kin 

záležitostí zásadní důležitosti; navrhuje 

uvažovat jako o druhém kroku o vytvoření 

určitých výjimek ve snaze umožnit 

některým filmům, aby se rychleji dostaly 

do distribuce VOD, vyšly na videodiscích 

nebo byly promítány v nově etablovaných 

médiích; 

Or. en 
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22.2.2017 A8-0030/17 

Pozměňovací návrh  17 

Dominique Bilde 

za skupinu ENF 

 

Zpráva A8-0030/2017 

Silvia Costa 

Provádění programu Kreativní Evropa 

2015/2328(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 40 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

40. trvá na tom, že stabilní a vysoce 

reprezentativní evropské kulturní sítě jsou 

zásadní pro zviditelnění kulturních a 

uměleckých činností v Evropě i ve třetích 

zemích, neboť často jako první zahajují 

spolupráci s novými oblastmi, odvětvími či 

zeměmi; domnívá se, že jejich úloha coby 

koordinátorů akcí a propagátorů kultury a 

kreativity celých uměleckých odvětví by 

měla být podporována prostřednictvím 

provozních grantů; je přesvědčen, že v 

tomto ohledu by měla být předem 

stanovena jasná a transparentní výběrová 

kritéria; 

40. trvá na tom, že stabilní a vysoce 

reprezentativní evropské kulturní sítě jsou 

zásadní pro zviditelnění kulturních a 

uměleckých činností v Evropě i ve třetích 

zemích, neboť často jako první zahajují 

spolupráci s novými oblastmi, odvětvími či 

zeměmi; domnívá se, že jejich úloha coby 

koordinátorů akcí a propagátorů kultury a 

kreativity celých uměleckých odvětví by 

neměla být podporována prostřednictvím 

provozních grantů, nýbrž pouze granty 

projektovými, vzhledem k tomu, že s 

provozními granty je spojeno riziko 

administrativní a finanční závislosti a 

špatného hospodaření s finančními 

prostředky; je přesvědčen, že v tomto 

ohledu by měla být předem stanovena 

jasná a transparentní výběrová kritéria; 

Or. en 
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22.2.2017 A8-0030/18 

Pozměňovací návrh  18 

Dominique Bilde 

za skupinu ENF 

 

Zpráva A8-0030/2017 

Silvia Costa 

Provádění programu Kreativní Evropa 

2015/2328(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 44 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

44. vítá, že v následujícím období od roku 

2020 bude akce Evropské hlavní město 

kultury rozšířena o kandidátské země a 

země ESVO a doporučuje lepší šíření 

těchto zkušeností v rámci EU i mimo ni; 

44. vyjadřuje politování nad rozšířením 

akce Evropské hlavní město kultury o 

kandidátské země a země ESVO, protože, 

jak naznačuje její název, by měla sloužit k 

propagování hodnoty měst EU, a to tím 

spíše v situaci rozpočtových škrtů a 

hospodářské krize; 

Or. en 
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22.2.2017 A8-0030/19 

Pozměňovací návrh  19 

Dominique Bilde 

za skupinu ENF 

 

Zpráva A8-0030/2017 

Silvia Costa 

Provádění programu Kreativní Evropa 

2015/2328(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 45 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

45. doporučuje, aby bylo více zviditelněno 

označení „Evropské dědictví“, a 

zdůrazňuje význam dotčených (hmotných a 

nehmotných) míst, pokud jde o evropskou 

identitu a podporu společného pocitu 

sounáležitosti s Evropou, budování EU a 

poznávání rozmanitého dědictví pro lepší 

budoucnost; 

45. doporučuje, aby bylo více zviditelněno 

označení „Evropské dědictví“, a 

zdůrazňuje význam dotčených (hmotných a 

nehmotných) míst, pokud jde o národní 

identity členských států a zhodnocení 

evropské civilizace prostřednictvím 
společného dědictví; 

Or. en 
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22.2.2017 A8-0030/20 

Pozměňovací návrh  20 

Dominique Bilde 

za skupinu ENF 

 

Zpráva A8-0030/2017 

Silvia Costa 

Provádění programu Kreativní Evropa 

2015/2328(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 47 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

47. žádá Komisi, aby zvážila možné 

způsoby usnadnění přístupu uprchlíků 

věnujících se umění k programu Kreativní 

Evropa; 

vypouští se 

Or. en 
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22.2.2017 A8-0030/21 

Pozměňovací návrh  21 

Dominique Bilde 

za skupinu ENF 

 

Zpráva A8-0030/2017 

Silvia Costa 

Provádění programu Kreativní Evropa 

2015/2328(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 55 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

55. s ohledem na značné množství 

migrantů a uprchlíků přicházejících do 

EU v posledních letech vítá stále větší 

mezikulturní rozměr programu, což 

doufejme přinese od roku 2017 více 

projektů, které povedou k větší kulturní 

rozmanitosti a mezikulturnímu dialogu a 

budou podporovat mnohojazyčnost; 

vzhledem k tomu, že kulturní integrace 

bude nejspíše i nadále v příštích letech v 

mnoha zemích v EU palčivou otázkou, 

zdůrazňuje, že by měl být tento aspekt 

podporován jako plnohodnotná složka 

programu; 

vypouští se 

Or. en 

 

 

 


