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21.3.2019 A8-0156/153

Pozměňovací návrh 153
Isabella Adinolfi, Rosa D'Amato, Rolandas Paksas
za skupinu EFDD

Zpráva A8-0156/2019
Silvia Costa
Zavedení programu Kreativní Evropa (2021–2027) 
(COM(2018)0366 – C8-0237/2018 – 2018/0190(COD))

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5) Podpora kulturní rozmanitosti 
v Evropě závisí na existenci prosperujících 
a odolných kulturních a kreativních 
odvětví, která jsou schopna tvořit, 
produkovat a distribuovat svoje díla 
širokému a rozmanitému evropskému 
publiku. To rozšiřuje jejich obchodní 
potenciál a přispívá k udržitelnému růstu 
a vytváření pracovních míst. Podpora 
kreativity navíc přispívá ke zvýšení 
konkurenceschopnosti a inovací 
v průmyslových hodnotových řetězcích. 
Navzdory nedávnému pokroku je evropský 
kulturní a kreativní trh i nadále roztříštěn 
podél národních a jazykových hranic, což 
kulturním a kreativním odvětvím 
neumožňuje plně využívat výhod 
jednotného evropského trhu a zejména 
jednotného digitálního trhu.

(5) Podpora kulturní rozmanitosti 
v Evropě závisí na svobodě kulturního 
a uměleckého projevu, na odpovídající 
veřejné podpoře, na spravedlivých 
smluvních podmínkách umělců 
a kulturních subjektů a na existenci 
prosperujících a odolných kulturních 
a kreativních odvětví, která jsou schopna 
inovovat, tvořit, produkovat a distribuovat 
svoje díla širokému a rozmanitému 
evropskému publiku. To rozšiřuje přístup 
ke kreativnímu obsahu a znalostem 
a tvorbu takového obsahu a znalostí 
a přispívá k prosperitě a vytváření 
pracovních míst a současně posiluje 
konkurenceschopnost a inovace 
v průmyslových hodnotových řetězcích. 
Navzdory nedávnému pokroku je evropský 
kulturní a kreativní trh i nadále roztříštěn 
podél národních a jazykových hranic, což 
kulturním a kreativním odvětvím 
neumožňuje plně využívat výhod 
jednotného evropského trhu a zejména 
jednotného digitálního trhu.
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21.3.2019 A8-0156/154

Pozměňovací návrh 154
Isabella Adinolfi, Rosa D'Amato, Rolandas Paksas
za skupinu EFDD

Zpráva A8-0156/2019
Silvia Costa
Zavedení programu Kreativní Evropa (2021–2027) 
(COM(2018)0366 – C8-0237/2018 – 2018/0190(COD))

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6) Program by měl zohledňovat dvojí 
povahu kulturních a kreativních odvětví 
a uznávat jak vlastní a uměleckou hodnotu 
kultury, tak ekonomickou hodnotu těchto 
odvětví, včetně jejich širšího přínosu pro 
růst a konkurenceschopnost, kreativitu 
a inovace. To vyžaduje silná evropská 
kulturní a kreativní odvětví, a zejména 
dynamické evropské audiovizuální odvětví, 
s přihlédnutím k jeho schopnosti oslovit 
široké publikum a jeho hospodářskému 
významu, a to i pro další tvůrčí odvětví, 
jakož i pro kulturní cestovní ruch. 
Na světových audiovizuálních trzích však 
dále zesílila konkurence, a to vlivem tzv. 
digitálního přelomu, např. změn v mediální 
produkci, spotřebě a posilujícím postavení 
globálních platforem šíření obsahu. Proto 
je třeba podporu evropských odvětví dále 
zvýšit.

(6) Program by měl zohledňovat 
různorodou povahu kulturních 
a kreativních odvětví a uznávat jak vlastní 
a uměleckou hodnotu kultury, tak 
společenskou a ekonomickou hodnotu 
těchto odvětví, včetně jejich širšího přínosu 
pro mezikulturní dialog, sociální 
soudržnost, prosperitu, 
konkurenceschopnost, kreativitu a inovace. 
To vyžaduje silná evropská kulturní 
a kreativní odvětví, a zejména dynamické 
evropské audiovizuální odvětví, 
s přihlédnutím k jeho schopnosti oslovit 
široké publikum na místní, celostátní 
a evropské úrovni a k jeho hospodářskému 
významu, a to i pro další tvůrčí odvětví, 
jakož i pro udržitelný kulturní cestovní 
ruch, zejména pokud jde o místní 
hodnotové řetězce. Na světových 
audiovizuálních trzích však dále zesílila 
konkurence, a to vlivem tzv. digitálního 
přelomu, např. změn v mediální produkci, 
spotřebě a posilujícím postavení globálních 
platforem šíření obsahu. Proto je třeba 
podporu evropských odvětví, zejména 
podporu poskytovanou malým a středním 
podnikům, dále zvýšit.
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21.3.2019 A8-0156/155

Pozměňovací návrh 155
Isabella Adinolfi, Rosa D'Amato, Rolandas Paksas
za skupinu EFDD

Zpráva A8-0156/2019
Silvia Costa
Zavedení programu Kreativní Evropa (2021–2027) 
(COM(2018)0366 – C8-0237/2018 – 2018/0190(COD))

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 9 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(9a) Složka MEDIA tohoto programu 
by měla podporovat zejména nezávislé 
audiovizuální produkční společnosti, které 
jsou neocenitelným odrazem kulturní 
rozmanitosti, ale často čelí překážkám 
v přístupu k řádnému financování a 
v konkurenci s globálními hráči.

Or. en



AM\1180301CS.docx PE635.496v01-00

CS Jednotná v rozmanitosti CS

21.3.2019 A8-0156/156

Pozměňovací návrh 156
Isabella Adinolfi, Rosa D'Amato, Rolandas Paksas
za skupinu EFDD

Zpráva A8-0156/2019
Silvia Costa
Zavedení programu Kreativní Evropa (2021–2027) 
(COM(2018)0366 – C8-0237/2018 – 2018/0190(COD))

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 15

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(15) V souladu se sdělením Komise „Na 
cestě k integrovanému přístupu ke 
kulturnímu dědictví pro Evropu“ ze dne 22. 
července 201419  by příslušné politiky 
a nástroje měly vypracovat hodnotu 
dlouhodobosti a udržitelnosti evropského 
kulturního dědictví a vytvořit 
integrovanější přístup k jeho zachování, 
zhodnocení a podpoře.

(15) V souladu se sdělením Komise „Na 
cestě k integrovanému přístupu ke 
kulturnímu dědictví pro Evropu“ ze dne 22. 
července 201419 by příslušné politiky 
a nástroje měly vypracovat hodnotu 
dlouhodobosti a udržitelnosti evropského 
hmotného i nehmotného kulturního 
dědictví a vytvořit integrovanější přístup 
k jeho zachování, šíření, zhodnocení 
a podpoře, a to i prostřednictvím 
digitalizace.

_________________ _________________
19 COM/2014/0477 final 19 COM/2014/0477 final
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21.3.2019 A8-0156/157

Pozměňovací návrh 157
Isabella Adinolfi, Rosa D'Amato, Rolandas Paksas
za skupinu EFDD

Zpráva A8-0156/2019
Silvia Costa
Zavedení programu Kreativní Evropa (2021–2027) 
(COM(2018)0366 – C8-0237/2018 – 2018/0190(COD))

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 16

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(16) V souladu se sdělením Komise 
„Investice do inteligentního, inovativního 
a udržitelného průmyslu – Obnovená 
strategie průmyslové politiky“ ze dne 13. 
září 201720 by budoucí opatření měla 
přispět k propojení kreativity, designu 
a špičkových technologií s cílem vytvářet 
nové průmyslové hodnotové řetězce 
a oživit konkurenceschopnost tradičních 
průmyslových odvětví.

(16) V souladu se sdělením Komise 
„Investice do inteligentního, inovativního 
a udržitelného průmyslu – Obnovená 
strategie průmyslové politiky“ ze dne 13. 
září 201720 by budoucí opatření měla 
přispět k propojení kreativity, designu 
a špičkových technologií s cílem vytvářet 
nové průmyslové hodnotové řetězce 
a obchodní modely a oživit 
konkurenceschopnost tradičních 
průmyslových odvětví. V tomto ohledu 
složka MEDIA v rámci programu by měla 
podporovat vývoj inovativních místních, 
celostátních a evropských internetových 
platforem pro služby video na přání 
(VOD).

_________________ _________________
20 COM (2017)479 final 20 COM (2017)479 final
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21.3.2019 A8-0156/158

Pozměňovací návrh 158
Isabella Adinolfi, Rosa D'Amato, Rolandas Paksas
za skupinu EFDD

Zpráva A8-0156/2019
Silvia Costa
Zavedení programu Kreativní Evropa (2021–2027) 
(COM(2018)0366 – C8-0237/2018 – 2018/0190(COD))

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 27 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(27a) Měla by být přijata zvláštní 
opatření s cílem zvýšit účast 
mikropodniků a začínajících podniků 
na programu, a to z důvodu jejich 
omezené finanční kapacity a obtížného 
přístupu k soukromému financování, 
stejně jako malých a středních podniků se 
sídlem v regionech zasažených přírodními 
katastrofami, jako jsou zemětřesení 
a záplavy. Přírodní katastrofy mají 
závažný dopad na dobré životní podmínky, 
sociální soudržnost a hospodářství 
regionů. V tomto ohledu má realizace 
iniciativ souvisejících s uměním, kulturou 
a kreativitou potenciál dát obyvatelům 
těchto regionů nový impuls tím, že zvýší 
jejich povědomí o sociální a kulturní 
identitě a zlepší jejich ekonomickou 
odolnost. Z tohoto důvodu by měla být 
odpovídající část z celkového finančního 
krytí programu vyhrazena na účast 
mikropodniků a začínajících podniků, 
jakož i malých a středních podniků se 
sídlem v regionech zasažených přírodními 
katastrofami. Program by měl rovněž 
stanovit vyšší míry spolufinancování 
nákladů na operace podporované těmito 
mikropodniky, začínajícími podniky 
i malými a středními podniky.

Or. en
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21.3.2019 A8-0156/159

Pozměňovací návrh 159
Isabella Adinolfi, Rosa D'Amato, Rolandas Paksas
za skupinu EFDD

Zpráva A8-0156/2019
Silvia Costa
Zavedení programu Kreativní Evropa (2021–2027) 
(COM(2018)0366 – C8-0237/2018 – 2018/0190(COD))

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – bod 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2) „kulturními a kreativními 
odvětvími“ se rozumí všechna odvětví, 
jejichž činnosti jsou založeny na kulturních 
hodnotách nebo na uměleckých a jiných 
individuálních nebo kolektivních 
kreativních projevech. Tyto činnosti 
mohou zahrnovat vývoj, tvorbu, produkci, 
šíření a ochranu produktů a služeb, které 
představují kulturní, umělecké či jiné 
kreativní projevy, jakož i související 
funkce, jako je vzdělávání nebo řízení. 
Budou mít potenciál vytvářet inovace 
a pracovní místa, zejména z duševního 
vlastnictví. K těmto odvětvím patří 
architektura, archivy, knihovny a muzea, 
umělecká řemesla, audiovizuální odvětví 
(například kinematografie, televize, 
videohry a multimédia), hmotné 
a nehmotné kulturní dědictví, design 
(včetně módního návrhářství), festivaly, 
hudba, literatura, scénická umění, knihy 
a vydavatelská činnost, rozhlas a výtvarné 
umění;

2) „kulturními a kreativními 
odvětvími“ se rozumí všechna odvětví, 
jejichž činnosti jsou založeny na kulturních 
hodnotách nebo na uměleckých a jiných 
individuálních nebo kolektivních 
kreativních projevech bez ohledu na to, 
zda tyto činnosti jsou, nebo nejsou tržně 
orientovány. Tyto činnosti mohou 
zahrnovat vývoj, tvorbu, produkci, šíření 
a ochranu produktů a služeb, které 
představují kulturní, umělecké či jiné 
kreativní projevy, jakož i související 
funkce, jako je vzdělávání nebo řízení. 
K těmto odvětvím patří architektura, 
archivy, knihovny a muzea, umělecká 
a tradiční řemesla, audiovizuální odvětví 
(například kinematografie, televize, 
videohry a multimédia), hmotné 
a nehmotné kulturní dědictví, design 
(včetně módního návrhářství), festivaly, 
hudba, literatura, scénická umění, knihy 
a vydavatelská činnost, rozhlas a výtvarné 
umění;

Or. en
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21.3.2019 A8-0156/160

Pozměňovací návrh 160
Isabella Adinolfi, Rosa D'Amato, Rolandas Paksas
za skupinu EFDD

Zpráva A8-0156/2019
Silvia Costa
Zavedení programu Kreativní Evropa (2021–2027) 
(COM(2018)0366 – C8-0237/2018 – 2018/0190(COD))

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 – písm. -a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

-a) rozšiřovat přístup občanů 
ke kulturnímu životu a posilovat jejich 
účast na kulturním životě;

Or. en



AM\1180301CS.docx PE635.496v01-00

CS Jednotná v rozmanitosti CS

21.3.2019 A8-0156/161

Pozměňovací návrh 161
Isabella Adinolfi, Rosa D'Amato, Rolandas Paksas
za skupinu EFDD

Zpráva A8-0156/2019
Silvia Costa
Zavedení programu Kreativní Evropa (2021–2027) 
(COM(2018)0366 – C8-0237/2018 – 2018/0190(COD))

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 – písm. e a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ea) zachovávat a šířit hmotné 
a nehmotné kulturní dědictví 
prostřednictvím digitalizace a dalších 
iniciativ, které zohledňují nejnovější 
digitální technologie;

Or. en
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21.3.2019 A8-0156/162

Pozměňovací návrh 162
Isabella Adinolfi, Rosa D'Amato, Rolandas Paksas
za skupinu EFDD

Zpráva A8-0156/2019
Silvia Costa
Zavedení programu Kreativní Evropa (2021–2027) 
(COM(2018)0366 – C8-0237/2018 – 2018/0190(COD))

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 1 – písm. b a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ba) rozšiřovat přístup k evropským 
audiovizuálním dílům pro osoby se 
zdravotním postižením, zejména 
s postižením zrakovým nebo sluchovým;

Or. en


