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Pozměňovací návrh 1
Niyazi Kizilyürek

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. zdůrazňuje, že koronavirová krize 
měla bezprecedentní sociálně-ekonomický 
dopad na malé a střední podniky, zejména 
v kulturním a kreativním odvětví a v 
odvětví vzdělávání, mládeže, sportu a 
médií; vyzývá Evropskou komisi, aby 
revidovala svou Strategii pro udržitelnou a 
digitální Evropu zaměřenou na malé a 
střední podniky a zajistila, aby byly 
finanční prostředky přidělované evropským 
malým a středním podnikům široce a 
snadno dostupné ve všech členských 
státech a dostávaly se do těchto odvětví 
tak, aby jim umožňovaly řešit současné 
výzvy a zachovat vysokou úroveň 
zaměstnanosti;

1. připomíná význam mikropodniků a 
malých a středních podniků (MSP) 
jakožto páteře hospodářství EU, zejména v 
menších členských státech; zdůrazňuje, že 
koronavirová krize měla bezprecedentní 
sociálně-ekonomický dopad na malé a 
střední podniky, zejména v kulturním a 
kreativním odvětví a v odvětví vzdělávání, 
mládeže, sportu a médií, což jsou riziková 
odvětví; vyzývá Evropskou komisi, aby 
revidovala svou Strategii pro udržitelnou a 
digitální Evropu zaměřenou na malé a 
střední podniky a zajistila, aby byly 
finanční prostředky přidělované evropským 
malým a středním podnikům široce a 
snadno dostupné ve všech členských 
státech a dostávaly se do těchto odvětví 
tak, aby jim umožňovaly řešit současné 
výzvy, zachovat velký počet kvalitních 
pracovních míst a zavádět programy pro 
zachování pracovních míst;

Or. en

Pozměňovací návrh 2
Niklas Nienaß

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. zdůrazňuje, že koronavirová krize 
měla bezprecedentní sociálně-ekonomický 
dopad na malé a střední podniky, zejména 
v kulturním a kreativním odvětví a v 
odvětví vzdělávání, mládeže, sportu a 
médií; vyzývá Evropskou komisi, aby 
revidovala svou Strategii pro udržitelnou a 

1. zdůrazňuje, že koronavirová krize 
měla bezprecedentní sociálně-ekonomický 
dopad na malé a střední podniky, zejména 
v kulturním a kreativním odvětví a v 
odvětví vzdělávání, mládeže, sportu a 
médií; zdůrazňuje, že evropské kulturní a 
kreativní odvětví se nachází v největší 
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digitální Evropu zaměřenou na malé a 
střední podniky a zajistila, aby byly 
finanční prostředky přidělované evropským 
malým a středním podnikům široce a 
snadno dostupné ve všech členských 
státech a dostávaly se do těchto odvětví 
tak, aby jim umožňovaly řešit současné 
výzvy a zachovat vysokou úroveň 
zaměstnanosti;

krizi, v jaké kdy bylo, a že toto odvětví bylo 
zasaženo více než jakékoli jiné odvětví 
ekonomiky; vyzývá Evropskou komisi, aby 
revidovala svou Strategii pro udržitelnou a 
digitální Evropu a zaměřila přitom 
podporu na MSP s cílem pomoci jim 
zvládnout krizi a aby zajistila, aby byly 
finanční prostředky přidělované evropským 
malým a středním podnikům široce a 
snadno dostupné ve všech členských 
státech a dostávaly se do těchto odvětví 
tak, aby jim umožňovaly řešit současné 
výzvy a zachovat vysokou úroveň 
zaměstnanosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 3
Catherine Griset

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. zdůrazňuje, že koronavirová krize 
měla bezprecedentní sociálně-ekonomický 
dopad na malé a střední podniky, zejména 
v kulturním a kreativním odvětví a v 
odvětví vzdělávání, mládeže, sportu a 
médií; vyzývá Evropskou komisi, aby 
revidovala svou Strategii pro udržitelnou a 
digitální Evropu zaměřenou na malé a 
střední podniky a zajistila, aby byly 
finanční prostředky přidělované evropským 
malým a středním podnikům široce a 
snadno dostupné ve všech členských 
státech a dostávaly se do těchto odvětví 
tak, aby jim umožňovaly řešit současné 
výzvy a zachovat vysokou úroveň 
zaměstnanosti;

1. zdůrazňuje, že chybné kroky při 
řešení koronavirové krize měly 
bezprecedentní sociálně-ekonomický 
dopad na malé a střední podniky, zejména 
v kulturním a kreativním odvětví a v 
odvětví vzdělávání, mládeže, sportu a 
médií; vyzývá Evropskou komisi, aby 
revidovala svou Strategii pro udržitelnou a 
digitální Evropu zaměřenou na malé a 
střední podniky a zajistila, aby byly 
finanční prostředky přidělované evropským 
malým a středním podnikům široce a 
snadno dostupné ve všech členských 
státech a dostávaly se do těchto odvětví 
tak, aby jim umožňovaly řešit současné 
výzvy a zachovat vysokou úroveň 
zaměstnanosti;

Or. fr

Pozměňovací návrh 4
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Massimiliano Smeriglio

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. zdůrazňuje, že koronavirová krize 
měla bezprecedentní sociálně-ekonomický 
dopad na malé a střední podniky, zejména 
v kulturním a kreativním odvětví a v 
odvětví vzdělávání, mládeže, sportu a 
médií; vyzývá Evropskou komisi, aby 
revidovala svou Strategii pro udržitelnou a 
digitální Evropu zaměřenou na malé a 
střední podniky a zajistila, aby byly 
finanční prostředky přidělované evropským 
malým a středním podnikům široce a 
snadno dostupné ve všech členských 
státech a dostávaly se do těchto odvětví 
tak, aby jim umožňovaly řešit současné 
výzvy a zachovat vysokou úroveň 
zaměstnanosti;

1. zdůrazňuje, že koronavirová krize 
měla bezprecedentní sociálně-ekonomický 
dopad na malé a střední podniky, zejména 
v kulturním a kreativním odvětví a v 
odvětví vzdělávání, mládeže, sportu a 
médií; vyzývá Evropskou komisi, aby 
revidovala svou Strategii pro udržitelnou a 
digitální Evropu zaměřenou na malé a 
střední podniky a zajistila, aby byly 
finanční prostředky přidělované evropským 
malým a středním podnikům široce a 
snadno dostupné ve všech členských 
státech a dostávaly se do těchto odvětví 
tak, aby jim umožňovaly řešit současné 
výzvy a zachovat velký počet kvalitních 
pracovních míst;

Or. en

Pozměňovací návrh 5
Isabel Benjumea Benjumea

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. zdůrazňuje, že koronavirová krize 
měla bezprecedentní sociálně-ekonomický 
dopad na malé a střední podniky, zejména 
v kulturním a kreativním odvětví a v 
odvětví vzdělávání, mládeže, sportu a 
médií; vyzývá Evropskou komisi, aby 
revidovala svou Strategii pro udržitelnou a 
digitální Evropu zaměřenou na malé a 
střední podniky a zajistila, aby byly 
finanční prostředky přidělované evropským 
malým a středním podnikům široce a 
snadno dostupné ve všech členských 
státech a dostávaly se do těchto odvětví 
tak, aby jim umožňovaly řešit současné 

1. zdůrazňuje, že koronavirová krize 
měla bezprecedentní sociálně-ekonomický 
dopad na malé a střední podniky, včetně 
kulturního a kreativního odvětví, odvětví 
vzdělávání, mládeže, sportu a médií; 
vyzývá Evropskou komisi, aby revidovala 
svou Strategii pro udržitelnou a digitální 
Evropu zaměřenou na malé a střední 
podniky a zajistila, aby byly finanční 
prostředky přidělované evropským malým 
a středním podnikům široce a snadno 
dostupné ve všech členských státech a 
dostávaly se do těchto odvětví tak, aby jim 
umožňovaly řešit současné výzvy a 
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výzvy a zachovat vysokou úroveň 
zaměstnanosti;

zachovat vysokou úroveň zaměstnanosti;

Or. es

Pozměňovací návrh 6
Morten Løkkegaard, Irena Joveva, Vlad-Marius Botoş, Ilana Cicurel, Laurence 
Farreng, Radka Maxová, Bernard Guetta

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. zdůrazňuje, že koronavirová krize 
měla bezprecedentní sociálně-ekonomický 
dopad na malé a střední podniky, zejména 
v kulturním a kreativním odvětví a v 
odvětví vzdělávání, mládeže, sportu a 
médií; vyzývá Evropskou komisi, aby 
revidovala svou Strategii pro udržitelnou a 
digitální Evropu zaměřenou na malé a 
střední podniky a zajistila, aby byly 
finanční prostředky přidělované evropským 
malým a středním podnikům široce a 
snadno dostupné ve všech členských 
státech a dostávaly se do těchto odvětví 
tak, aby jim umožňovaly řešit současné 
výzvy a zachovat vysokou úroveň 
zaměstnanosti;

1. zdůrazňuje, že koronavirová krize 
měla bezprecedentní sociálně-ekonomický 
dopad na malé a střední podniky, zejména 
v kulturním a kreativním odvětví a v 
odvětví vzdělávání, mládeže, sportu a 
médií; kulturní a kreativní odvětví samo o 
sobě zajišťuje více než 8,7 milionu 
pracovních míst na plný úvazek, z nichž 
mnohá jsou v MSP (3,8 % pracovní síly 
EU), navíc obrat kulturního a kreativního 
odvětví činil v roce 2018 celkem 375 
miliard EUR; vyzývá Evropskou komisi, 
aby revidovala svou Strategii pro 
udržitelnou a digitální Evropu zaměřenou 
na malé a střední podniky a zajistila, aby 
byly finanční prostředky přidělované 
evropským malým a středním podnikům 
široce a snadno dostupné ve všech 
členských státech a dostávaly se do těchto 
odvětví tak, aby jim umožňovaly řešit 
současné výzvy a zachovat vysokou úroveň 
zaměstnanosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 7
Gianantonio Da Re

Návrh stanoviska
Bod 1
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. zdůrazňuje, že koronavirová krize 
měla bezprecedentní sociálně-ekonomický 
dopad na malé a střední podniky, zejména 
v kulturním a kreativním odvětví a v 
odvětví vzdělávání, mládeže, sportu a 
médií; vyzývá Evropskou komisi, aby 
revidovala svou Strategii pro udržitelnou a 
digitální Evropu zaměřenou na malé a 
střední podniky a zajistila, aby byly 
finanční prostředky přidělované evropským 
malým a středním podnikům široce a 
snadno dostupné ve všech členských 
státech a dostávaly se do těchto odvětví 
tak, aby jim umožňovaly řešit současné 
výzvy a zachovat vysokou úroveň 
zaměstnanosti;

1. zdůrazňuje, že koronavirová krize 
měla bezprecedentní sociálně-ekonomický 
dopad na malé a střední podniky, zejména 
v kulturním a kreativním odvětví a v 
odvětví vzdělávání, mládeže, sportu a 
médií; vyzývá Evropskou komisi, aby 
revidovala svou Strategii pro udržitelnou a 
digitální Evropu zaměřenou na malé a 
střední podniky a zajistila, aby byly 
finanční prostředky přidělované evropským 
malým a středním podnikům široce a 
snadno dostupné ve všech členských 
státech a dostávaly se do těchto odvětví 
tak, aby jim umožňovaly řešit současné 
výzvy a zachovat vysokou úroveň 
zaměstnanosti; vyzývá Komisi, aby přijala 
konkrétní opatření, kterými by zajistila 
včasné poskytnutí finančních prostředků, 
které byly přiděleny evropským MSP, aby 
tak byla zaručena jejich 
konkurenceschopnost a zachována 
zaměstnanost;

Or. it

Pozměňovací návrh 8
Elżbieta Kruk, Andrey Slabakov

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. zdůrazňuje, že koronavirová krize 
měla bezprecedentní sociálně-ekonomický 
dopad na malé a střední podniky, zejména 
v kulturním a kreativním odvětví a v 
odvětví vzdělávání, mládeže, sportu a 
médií; vyzývá Evropskou komisi, aby 
revidovala svou Strategii pro udržitelnou a 
digitální Evropu zaměřenou na malé a 
střední podniky a zajistila, aby byly 
finanční prostředky přidělované evropským 
malým a středním podnikům široce a 
snadno dostupné ve všech členských 
státech a dostávaly se do těchto odvětví 

1. zdůrazňuje, že koronavirová krize 
měla bezprecedentní sociálně-ekonomický 
dopad na malé a střední podniky, zejména 
v kulturním a kreativním odvětví a v 
odvětví vzdělávání, mládeže, sportu a 
médií; vyzývá Evropskou komisi, aby 
revidovala svou Strategii pro udržitelnou a 
digitální Evropu zaměřenou na malé a 
střední podniky a zajistila, aby byly 
finanční prostředky přidělované evropským 
malým a středním podnikům široce a 
snadno dostupné ve všech členských 
státech a dostávaly se do těchto odvětví 
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tak, aby jim umožňovaly řešit současné 
výzvy a zachovat vysokou úroveň 
zaměstnanosti;

tak, aby jim umožňovaly řešit současné 
výzvy a zachovat vysokou úroveň 
zaměstnanosti; konstatuje, že MSP jsou v 
důsledku omezených rezerv likvidity a 
vysoké intenzity práce obzvláště citlivé na 
hospodářské otřesy;

Or. en

Pozměňovací návrh 9
Željana Zovko, Tomasz Frankowski, Sabine Verheyen, Isabel Benjumea Benjumea, 
Peter Pollák, François-Xavier Bellamy, Andrea Bocskor

Návrh stanoviska
Bod 1 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1a. zdůrazňuje zásadní roli MSP v 
našem hospodářství a společenském životě 
a jejich význam pro kulturní a kreativní 
odvětví z hlediska zaměstnanosti a 
hospodářského růstu; připomíná 
specifičnost kulturního a kreativního 
odvětví, které je založeno především na 
strukturách MSP; zdůrazňuje, že ze 
současné krize je třeba se poučit a vytvořit 
společný plán připravenosti, který by byl 
koordinován na úrovni EU a jenž by 
zmírnil dopad budoucí krize na MSP; 
doporučuje, aby byly do řešení problémů 
různých postižených odvětví zahrnuty i 
programy podpory v krizových situacích 
přizpůsobené konkrétním potřebám;

Or. en

Pozměňovací návrh 10
Niklas Nienaß

Návrh stanoviska
Bod 1 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1a. zdůrazňuje, že v rámci kulturního 
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a kreativního odvětví měla koronavirová 
krize nejtvrdší dopad na živá vystoupení, 
neboť prostory, kde se pořádají živá 
hudební vystoupení a představení 
scénického umění, včetně festivalů, byly 
uzavřeny jako první a znovu otevřeny jako 
poslední, a proto živá vystoupení potřebují 
zvláštní politickou podporu;

Or. en

Pozměňovací návrh 11
Niklas Nienaß

Návrh stanoviska
Bod 1 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1b. zdůrazňuje, že řada MSP v 
kulturním a kreativním odvětví má 
rizikovější profil, ale menší nebo žádný 
přístup na finanční trhy, a proto potřebuje 
finanční podporu, zejména ty podniky, 
které vytvářejí nehmotná aktiva;

Or. en

Pozměňovací návrh 12
Željana Zovko, Tomasz Frankowski, Sabine Verheyen, Isabel Benjumea Benjumea, 
Peter Pollák, François-Xavier Bellamy, Andrea Bocskor

Návrh stanoviska
Bod 1 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1b. zdůrazňuje, že kulturní 
rozmanitost vytvářenou malými a 
středními podniky je třeba chránit 
zajištěním podpory pro iniciativy týkající 
se tradičního umění a dědictví a zároveň 
stimulovat nové inovativní a tvůrčí 
projekty;

Or. en
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Pozměňovací návrh 13
Niklas Nienaß

Návrh stanoviska
Bod 1 c (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1c. zdůrazňuje, že je důležité 
poskytovat podporu na rozvoj projektů a 
budování kapacit malých a středních 
podniků, zejména v kulturních a 
kreativních odvětvích;

Or. en

Pozměňovací návrh 14
Niklas Nienaß

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. opětovně připomíná význam 
dostupného financování pro malé a střední 
podniky v celé Evropě, zvláště v kulturním 
a kreativním odvětví a v odvětvích 
mládeže, médií a sportu; vyzývá 
Evropskou komisi, aby zvýšila dostupnost 
financování, zejména v nadcházejícím 
programu InvestEU, a aby poskytovala 
rovné finanční příležitosti ve všech 
členských státech EU;

2. opětovně připomíná význam 
dostupného financování pro malé a střední 
podniky v celé Evropě, zvláště v kulturním 
a kreativním odvětví a v odvětvích 
týkajících se vzdělávání, mládeže, médií a 
sportu; vyzývá Evropskou radu, aby 
zvýšila financování; vyzývá Evropskou 
komisi, aby zvýšila dostupnost 
financování, mimo jiné zřízením 
asistenčních středisek, zejména v 
nadcházejícím programu InvestEU, a aby 
poskytovala rovné finanční příležitosti ve 
všech členských státech EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 15
Niyazi Kizilyürek

Návrh stanoviska
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Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. opětovně připomíná význam 
dostupného financování pro malé a střední 
podniky v celé Evropě, zvláště v kulturním 
a kreativním odvětví a v odvětvích 
mládeže, médií a sportu; vyzývá 
Evropskou komisi, aby zvýšila dostupnost 
financování, zejména v nadcházejícím 
programu InvestEU, a aby poskytovala 
rovné finanční příležitosti ve všech 
členských státech EU;

2. opětovně připomíná význam 
dostupného financování pro malé a střední 
podniky v celé Evropě, zvláště v kulturním 
a kreativním odvětví a v odvětvích 
mládeže, médií a sportu; vyzývá 
Evropskou komisi, aby zvýšila dostupnost 
prostředků na veřejné investice, zejména v 
nadcházejícím programu InvestEU, a aby 
poskytovala rovné finanční příležitosti ve 
všech členských státech EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 16
Catherine Griset

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. opětovně připomíná význam 
dostupného financování pro malé a střední 
podniky v celé Evropě, zvláště v kulturním 
a kreativním odvětví a v odvětvích 
mládeže, médií a sportu; vyzývá 
Evropskou komisi, aby zvýšila dostupnost 
financování, zejména v nadcházejícím 
programu InvestEU, a aby poskytovala 
rovné finanční příležitosti ve všech 
členských státech EU;

2. opětovně připomíná význam 
dostupného financování pro malé a střední 
podniky v celé Evropě, zvláště v kulturním 
a kreativním odvětví a v odvětvích 
mládeže, médií a sportu; vyzývá 
Evropskou komisi, aby zvýšila dostupnost 
financování, zejména v nadcházejícím 
programu InvestEU, a aby poskytovala 
rovnocenné finanční příležitosti ve všech 
členských státech EU;

Or. fr

Pozměňovací návrh 17
Isabel Benjumea Benjumea

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh
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2. opětovně připomíná význam 
dostupného financování pro malé a střední 
podniky v celé Evropě, zvláště v kulturním 
a kreativním odvětví a v odvětvích 
mládeže, médií a sportu; vyzývá 
Evropskou komisi, aby zvýšila dostupnost 
financování, zejména v nadcházejícím 
programu InvestEU, a aby poskytovala 
rovné finanční příležitosti ve všech 
členských státech EU;

2. opětovně připomíná význam 
dostupného financování pro malé a střední 
podniky v celé Evropě, včetně kulturního 
a kreativního odvětví, odvětví vzdělávání, 
mládeže, sportu a médií; vyzývá 
Evropskou komisi, aby zvýšila dostupnost 
financování, zejména v nadcházejícím 
programu InvestEU, a aby poskytovala 
rovné finanční příležitosti ve všech 
členských státech EU;

Or. es

Pozměňovací návrh 18
Morten Løkkegaard, Irena Joveva, Vlad-Marius Botoş, Ilana Cicurel, Laurence 
Farreng, Radka Maxová, Bernard Guetta

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. opětovně připomíná význam 
dostupného financování pro malé a střední 
podniky v celé Evropě, zvláště v kulturním 
a kreativním odvětví a v odvětvích 
mládeže, médií a sportu; vyzývá 
Evropskou komisi, aby zvýšila dostupnost 
financování, zejména v nadcházejícím 
programu InvestEU, a aby poskytovala 
rovné finanční příležitosti ve všech 
členských státech EU;

2. opětovně připomíná význam 
dostupného financování pro malé a střední 
podniky v celé Evropě, zvláště v kulturním 
a kreativním odvětví a v odvětvích 
mládeže, médií a sportu; vyzývá 
Evropskou komisi, aby zvýšila dostupnost 
financování, zejména v nadcházejícím 
programu InvestEU, a aby poskytovala 
rovné finanční příležitosti ve všech 
členských státech EU; poukazuje na to, že 
je zapotřebí zavést vhodná a účinná 
pravidla pro uplatňování a využívání 
politik soudržnosti zaměřených na MSP v 
kulturním a kreativním odvětví;

Or. en

Pozměňovací návrh 19
Elżbieta Kruk, Andrey Slabakov

Návrh stanoviska
Bod 2
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. opětovně připomíná význam 
dostupného financování pro malé a střední 
podniky v celé Evropě, zvláště v kulturním 
a kreativním odvětví a v odvětvích 
mládeže, médií a sportu; vyzývá 
Evropskou komisi, aby zvýšila dostupnost 
financování, zejména v nadcházejícím 
programu InvestEU, a aby poskytovala 
rovné finanční příležitosti ve všech 
členských státech EU;

2. opětovně připomíná význam 
dostupného financování pro malé a střední 
podniky v celé Evropě, zvláště v kulturním 
a kreativním odvětví a v odvětvích 
mládeže, médií a sportu; vyzývá 
Evropskou komisi, aby zvýšila dostupnost 
financování, zejména v nadcházejícím 
programu InvestEU, a aby poskytovala 
rovné finanční příležitosti ve všech 
členských státech EU; zdůrazňuje význam 
součinnosti mezi různými iniciativami a 
finančními prostředky dostupnými pro 
MSP a konstatuje, že MSP mají stále 
potíže s odpovídajícím přístupem k 
finančním prostředkům, zejména pokud 
jde o dlouhodobé a inovativní projekty;

Or. en

Pozměňovací návrh 20
Victor Negrescu

Návrh stanoviska
Bod 2 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2a. zdůrazňuje, že kulturní cestovní 
ruch představuje 40 % veškerého 
evropského cestovního ruchu a 4 z deseti 
turistů si volí destinaci na základě její 
kulturní nabídky; zdůrazňuje nebývalý 
dopad onemocnění COVID-19 na cestovní 
ruch a cestování obecně; vyzývá proto k 
vytvoření mechanismu pro řešení krizí s 
konkrétními opatřeními, aby bylo možné 
reagovat na potřeby odvětví cestovního 
ruchu, zejména MSP, v zájmu oživení 
kulturního cestovního ruchu;

Or. en

Pozměňovací návrh 21
Morten Løkkegaard, Irena Joveva, Vlad-Marius Botoş, Ilana Cicurel, Laurence 
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Farreng, Radka Maxová, Bernard Guetta

Návrh stanoviska
Bod 2 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2a. vyzývá Komisi, aby posílila 
rozpočet Záručního nástroje pro kulturní 
a kreativní odvětví, z něhož MSP v 
posledním rozpočtovém období 2014–2020 
těžily, neboť zajišťoval půjčky na 
iniciativy v kulturním a kreativním 
odvětví; Záruční nástroj pro kulturní a 
kreativní odvětví by mohl být zahrnut do 
Programu InvestEU;

Or. en

Pozměňovací návrh 22
Željana Zovko, Tomasz Frankowski, Sabine Verheyen, Isabel Benjumea Benjumea, 
Peter Pollák, François-Xavier Bellamy, Andrea Bocskor

Návrh stanoviska
Bod 2 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2a. uznává, že nehmotná povaha 
činností v tomto odvětví může omezit 
přístup k finanční podpoře; vítá zvýšenou 
finanční podporu pro MSP 
prostřednictvím Záručního nástroje pro 
kulturní a kreativní odvětví; vyzývá k 
rozšíření tohoto nástroje a ke zvýšení 
flexibility, pokud jde o splácení ze strany 
MSP;

Or. en

Pozměňovací návrh 23
Morten Løkkegaard, Vlad-Marius Botoş, Irena Joveva, Ilana Cicurel, Laurence 
Farreng, Radka Maxová, Bernard Guetta

Návrh stanoviska
Bod 2 b (nový)
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2b. zdůrazňuje, že program Horizont 
Evropa hraje důležitou úlohu z hlediska 
pomoci kulturnímu a kreativnímu odvětví 
k inovacím a k rozvoji nových technologií, 
které mohou mít pozitivní dopad na 
otevřené a pluralitní zapojení do kulturní 
a kreativní činnosti; v tomto ohledu vítá 
vytvoření znalostního a inovačního 
společenství pro kulturní a kreativní 
odvětví v rámci strategie EIT; zdůrazňuje, 
že je třeba zjednodušit postupy pro MSP v 
kulturním a kreativním odvětví při 
podávání žádostí o finanční prostředky, a 
vyzývá k vytvoření jednotného 
kontaktního místa pro MSP žádající o 
finanční prostředky v rámci programů 
Unie;

Or. en

Pozměňovací návrh 24
Željana Zovko, Tomasz Frankowski, Sabine Verheyen, Isabel Benjumea Benjumea, 
Peter Pollák, François-Xavier Bellamy, Andrea Bocskor

Návrh stanoviska
Bod 2 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2b. vítá zavedení dočasného nástroje 
SURE a vyzývá Komisi a členské státy, 
aby zajistily dostatečnou finanční podporu 
pro MSP působící v kulturním a 
kreativním odvětví, zejména v nejvíce 
postižených regionech;

Or. en

Pozměňovací návrh 25
Željana Zovko, Tomasz Frankowski, Sabine Verheyen, Isabel Benjumea Benjumea, 
Peter Pollák

Návrh stanoviska
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Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. vyjadřuje politování nad 
nedostatečnými ambicemi revidovaného 
návrhu příštího VFR a nad nedostatečnou 
konkrétní finanční podporou pro tato 
odvětví v novém plánu na podporu oživení; 
naléhavě vyzývá v této souvislosti Komisi 
a členské státy, aby zvýšily rozpočet na 
programy Kreativní Evropa, Erasmus+ a 
Evropský sbor solidarity;

3. vyjadřuje politování nad 
nedostatečnými ambicemi revidovaného 
návrhu příštího VFR a nad nedostatečnou 
konkrétní finanční podporou pro tato 
odvětví v novém plánu na podporu oživení; 
znovu opakuje, že je třeba zvýšit finanční 
podporu jako základ pro příští generaci, 
která bude stavět na post-koronavirové 
společnosti; v této souvislosti se domnívá, 
že těchto cílů lze úspěšně dosáhnout 
pouze tehdy, pokud Komise a členské státy 
zvýší rozpočet na programy Kreativní 
Evropa, Erasmus+ a Evropský sbor 
solidarity; připomíná mandát EP týkající 
se programů v rámci příštího VFR, a to 
mandát na ztrojnásobení rozpočtu 
programu Erasmus+ a zdvojnásobení 
rozpočtu programu Kreativní Evropa, a 
domnívá se, že tyto částky jsou s ohledem 
na problém, který představuje současná 
krize, nyní aktuálnější než kdykoli 
předtím;

Or. en

Pozměňovací návrh 26
Morten Løkkegaard, Irena Joveva, Vlad-Marius Botoş, Ilana Cicurel, Laurence 
Farreng, Bernard Guetta

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. vyjadřuje politování nad 
nedostatečnými ambicemi revidovaného 
návrhu příštího VFR a nad nedostatečnou 
konkrétní finanční podporou pro tato 
odvětví v novém plánu na podporu oživení; 
naléhavě vyzývá v této souvislosti Komisi 
a členské státy, aby zvýšily rozpočet na 
programy Kreativní Evropa, Erasmus+ a 
Evropský sbor solidarity;

3. vyjadřuje hluboké politování nad 
nedostatečnými ambicemi revidovaného 
návrhu příštího VFR, pokud jde o 
nedostatek prostředků na kulturní a 
kreativní odvětví, a politování nad 
nedostatečnou konkrétní finanční podporou 
pro tato odvětví v novém plánu na podporu 
oživení; v této souvislosti naléhavě vyzývá 
Komisi a členské státy, aby zvýšily 
rozpočet na jedny z nejúspěšnějších 
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programů Unie: Kreativní Evropa a 
Erasmus+;

Or. en

Pozměňovací návrh 27
Victor Negrescu

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. vyjadřuje politování nad 
nedostatečnými ambicemi revidovaného 
návrhu příštího VFR a nad nedostatečnou 
konkrétní finanční podporou pro tato 
odvětví v novém plánu na podporu oživení; 
naléhavě vyzývá v této souvislosti Komisi 
a členské státy, aby zvýšily rozpočet na 
programy Kreativní Evropa, Erasmus+ a 
Evropský sbor solidarity;

3. vyjadřuje politování nad 
nedostatečnými ambicemi revidovaného 
návrhu příštího VFR a nad nedostatečnou 
konkrétní finanční podporou pro tato 
odvětví v novém plánu na podporu oživení; 
v této souvislosti naléhavě vyzývá Komisi 
a členské státy, aby zvýšily rozpočet na 
programy Kreativní Evropa, Erasmus+ a 
Evropský sbor solidarity a aby v novém 
plánu na podporu oživení vyčlenily 2 % 
na kulturní a kreativní odvětví;

Or. en

Pozměňovací návrh 28
Niklas Nienaß

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. vyjadřuje politování nad 
nedostatečnými ambicemi revidovaného 
návrhu příštího VFR a nad nedostatečnou 
konkrétní finanční podporou pro tato 
odvětví v novém plánu na podporu oživení; 
naléhavě vyzývá v této souvislosti Komisi 
a členské státy, aby zvýšily rozpočet na 
programy Kreativní Evropa, Erasmus+ a 
Evropský sbor solidarity;

3. kritizuje nedostatečné ambice 
revidovaného návrhu příštího VFR a 
nedostatečnou konkrétní finanční podporu 
pro tato odvětví v novém plánu na podporu 
oživení; v této souvislosti naléhavě vyzývá 
Komisi a členské státy, aby uznaly, že 
kultura a vzdělávání jsou páteří naší 
společnosti, a aby se tudíž řídily původním 
návrhem Parlamentu na výrazné zvýšení 
rozpočtů programů Kreativní Evropa, 
Erasmus+ a Evropský sbor solidarity;
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Or. en

Pozměňovací návrh 29
Niyazi Kizilyürek

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. vyjadřuje politování nad 
nedostatečnými ambicemi revidovaného 
návrhu příštího VFR a nad nedostatečnou 
konkrétní finanční podporou pro tato 
odvětví v novém plánu na podporu oživení; 
naléhavě vyzývá v této souvislosti Komisi 
a členské státy, aby zvýšily rozpočet na 
programy Kreativní Evropa, Erasmus+ a 
Evropský sbor solidarity;

3. vyjadřuje politování nad 
nedostatečnými ambicemi revidovaného 
návrhu příštího VFR a nad nedostatečnou 
konkrétní finanční podporou pro tato 
odvětví v novém plánu na podporu oživení; 
stávající návrhy považuje za nepřijatelné a 
domnívá se, že budou mít na toto odvětví 
negativní dopad; naléhavě vyzývá v této 
souvislosti Komisi a členské státy, aby 
zvýšily rozpočet na programy Kreativní 
Evropa, Erasmus+ a Evropský sbor 
solidarity;

Or. en

Pozměňovací návrh 30
Massimiliano Smeriglio

Návrh stanoviska
Bod 3 – pododstavec 1 (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

vítá nedávné posílení Záručního nástroje 
pro kulturní a kreativní odvětví, díky 
němuž se pro některé podniky působící v 
kulturním a kreativním odvětví zlepšil 
během krize způsobené onemocněním 
COVID-19 přístup k financování; vyzývá 
Evropskou komisi, aby zajistila řádné 
začlenění kulturního a kreativního odvětví 
do všech programů pro podnikání, jako 
jsou COSME a Horizont, a aby v 
nadcházejícím programu InvestEU 
vyčlenila dostatečné zdroje na budoucí 
Záruční nástroj pro kulturní a kreativní 
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odvětví;

Or. en

Pozměňovací návrh 31
Željana Zovko, Tomasz Frankowski, Sabine Verheyen, Isabel Benjumea Benjumea, 
Peter Pollák, Andrea Bocskor

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. zdůrazňuje nezbytnost dalších 
investic do digitalizace evropských malých 
a středních podniků napříč odvětvími a 
také do dovedností, zejména do digitálních 
a podnikatelských dovedností; vyzývá k 
evropské iniciativě zaměřené na 
podnikatelské vzdělávání s cílem připravit 
novou generaci evropských malých a 
středních podniků a také poskytnout 
pokyny a podporu existujícím malým a 
středním podnikům při adaptaci na 
současné výzvy; opětovně připomíná 
význam výměn učňů a podnikatelů v rámci 
programu Erasmus+ a vyzývá ke zvýšení 
počtu podobných iniciativ využívajících 
nové formáty a nástroje.

4. bere na vědomí zvýšenou poptávku 
po digitálním kulturním obsahu; 
připomíná rostoucí zájem evropských 
občanů o tento digitální obsah v 
souvislosti s překonáním období omezení 
volného pohybu osob; zdůrazňuje 
nezbytnost dalších investic do digitalizace 
evropských malých a středních podniků 
napříč odvětvími; uznává větší možnosti 
digitalizace v kulturním a kreativním 
odvětví; vyzývá k větší podpoře MSP, které 
prosazují větší dostupnost digitálního 
kulturního a vzdělávacího obsahu; 
naléhavě vyzývá k nastolení rovných 
podmínek, pokud jde o digitalizaci, s 
ohledem na problémy, s nimiž se potýkají 
MSP v kulturním a kreativním odvětví, 
jako je interoperabilita v EU, digitální 
propast a rovný přístup k internetu; 
zdůrazňuje, že je třeba dále investovat do 
dovedností, zejména do digitálních a 
podnikatelských dovedností; vyzývá k 
evropské iniciativě zaměřené na 
podnikatelské vzdělávání s cílem připravit 
novou generaci evropských malých 
a středních podniků a také poskytnout 
pokyny a podporu existujícím malým a 
středním podnikům při adaptaci na 
současné výzvy prostřednictvím 
programů, mezi něž patří celoživotní 
učení; opětovně připomíná význam výměn 
učňů a podnikatelů v rámci programu 
Erasmus+ a vyzývá ke zvýšení počtu 
podobných iniciativ využívajících nové 
formáty a nástroje; vyzývá ke zdokonalení 
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platformy poskytující informace v 
souvislosti s evropskou pomocí mladým 
podnikatelům, začínajícím podnikům, 
rychle se rozvíjejícím podnikům a 
stávajícím MSP;

Or. en

Pozměňovací návrh 32
Isabel Benjumea Benjumea, Željana Zovko

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. zdůrazňuje nezbytnost dalších 
investic do digitalizace evropských malých 
a středních podniků napříč odvětvími a 
také do dovedností, zejména do digitálních 
a podnikatelských dovedností; vyzývá k 
evropské iniciativě zaměřené na 
podnikatelské vzdělávání s cílem připravit 
novou generaci evropských malých a 
středních podniků a také poskytnout 
pokyny a podporu existujícím malým a 
středním podnikům při adaptaci na 
současné výzvy; opětovně připomíná 
význam výměn učňů a podnikatelů v rámci 
programu Erasmus+ a vyzývá ke zvýšení 
počtu podobných iniciativ využívajících 
nové formáty a nástroje.

4. zdůrazňuje nezbytnost dalších 
investic do digitalizace evropských malých 
a středních podniků napříč odvětvími a 
také do dovedností, zejména do digitálních 
a podnikatelských dovedností, které musí 
patřit k ústředním prvkům učebních osnov 
ve všech fázích vzdělávání a k základním 
dovednostem v systémech odborné 
přípravy určených pracovníkům a 
nezaměstnaným, což musí být 
koordinováno v akčním plánu digitálního 
vzdělávání; vyzývá k evropské iniciativě 
zaměřené na podnikatelské vzdělávání s 
cílem připravit novou generaci evropských 
malých a středních podniků a také 
poskytnout pokyny a podporu existujícím 
malým a středním podnikům při adaptaci 
na současné výzvy; opětovně připomíná 
význam výměn učňů a podnikatelů v rámci 
programu Erasmus+ a vyzývá ke zvýšení 
počtu podobných iniciativ využívajících 
nové formáty a nástroje.

Or. es

Pozměňovací návrh 33
Morten Løkkegaard, Irena Joveva, Ilana Cicurel, Laurence Farreng, Radka Maxová, 
Bernard Guetta

Návrh stanoviska
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Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. zdůrazňuje nezbytnost dalších 
investic do digitalizace evropských malých 
a středních podniků napříč odvětvími a 
také do dovedností, zejména do digitálních 
a podnikatelských dovedností; vyzývá k 
evropské iniciativě zaměřené na 
podnikatelské vzdělávání s cílem připravit 
novou generaci evropských malých a 
středních podniků a také poskytnout 
pokyny a podporu existujícím malým a 
středním podnikům při adaptaci na 
současné výzvy; opětovně připomíná 
význam výměn učňů a podnikatelů v rámci 
programu Erasmus+ a vyzývá ke zvýšení 
počtu podobných iniciativ využívajících 
nové formáty a nástroje.

4. zdůrazňuje nezbytnost dalších 
investic do digitalizace evropských malých 
a středních podniků napříč odvětvími a 
také do dovedností, zejména do digitálních 
a podnikatelských dovedností, aby bylo 
možné provést komplexní a udržitelnou 
digitální transformaci, a ochránit tak 
zaměstnanost a posílit sociální začlenění; 
vyzývá k evropské iniciativě zaměřené na 
podnikatelské vzdělávání s cílem připravit 
novou generaci evropských malých 
a středních podniků a také poskytnout 
pokyny a podporu existujícím malým a 
středním podnikům při adaptaci na 
současné výzvy; opětovně připomíná 
význam výměn učňů a podnikatelů v rámci 
programu Erasmus+ a vyzývá ke zvýšení 
počtu podobných iniciativ využívajících 
nové formáty a nástroje.

Or. en

Pozměňovací návrh 34
Massimiliano Smeriglio

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. zdůrazňuje nezbytnost dalších 
investic do digitalizace evropských malých 
a středních podniků napříč odvětvími a 
také do dovedností, zejména do digitálních 
a podnikatelských dovedností; vyzývá k 
evropské iniciativě zaměřené na 
podnikatelské vzdělávání s cílem připravit 
novou generaci evropských malých a 
středních podniků a také poskytnout 
pokyny a podporu existujícím malým a 
středním podnikům při adaptaci na 
současné výzvy; opětovně připomíná 
význam výměn učňů a podnikatelů v rámci 
programu Erasmus+ a vyzývá ke zvýšení 

4. poukazuje na to, že nízká úroveň 
digitalizace bude v řadě odvětví bránit 
hospodářské konvergenci a perspektivám 
růstu; zdůrazňuje proto nezbytnost dalších 
investic do digitalizace evropských malých 
a středních podniků napříč odvětvími a 
také do dovedností, zejména do digitálních 
a podnikatelských dovedností; vyzývá k 
evropské iniciativě zaměřené na 
podnikatelské vzdělávání s cílem připravit 
novou generaci evropských malých a 
středních podniků a také poskytnout 
pokyny a podporu existujícím malým a 
středním podnikům při adaptaci na 
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počtu podobných iniciativ využívajících 
nové formáty a nástroje.

současné výzvy; opětovně připomíná 
význam výměn učňů a podnikatelů v rámci 
programu Erasmus+ a vyzývá ke zvýšení 
počtu podobných iniciativ využívajících 
nové formáty a nástroje.

Or. en

Pozměňovací návrh 35
Niklas Nienaß

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. zdůrazňuje nezbytnost dalších 
investic do digitalizace evropských malých 
a středních podniků napříč odvětvími a 
také do dovedností, zejména do digitálních 
a podnikatelských dovedností; vyzývá k 
evropské iniciativě zaměřené na 
podnikatelské vzdělávání s cílem připravit 
novou generaci evropských malých a 
středních podniků a také poskytnout 
pokyny a podporu existujícím malým a 
středním podnikům při adaptaci na 
současné výzvy; opětovně připomíná 
význam výměn učňů a podnikatelů v rámci 
programu Erasmus+ a vyzývá ke zvýšení 
počtu podobných iniciativ využívajících 
nové formáty a nástroje.

4. zdůrazňuje nezbytnost dalších 
investic do digitalizace evropských malých 
a středních podniků napříč odvětvími a 
také do dovedností, zejména do digitálních 
a podnikatelských dovedností; vyzývá k 
evropské iniciativě zaměřené na 
podnikatelské vzdělávání s cílem připravit 
novou generaci evropských malých a 
středních podniků, a to zejména v 
kulturním a kreativním odvětví, a také 
poskytnout pokyny a podporu existujícím 
malým a středním podnikům při adaptaci 
na současné výzvy; opětovně připomíná 
význam výměn učňů a podnikatelů v rámci 
programu Erasmus+ a vyzývá ke zvýšení 
počtu podobných iniciativ využívajících 
nové formáty a nástroje.

Or. en

Pozměňovací návrh 36
Catherine Griset

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. zdůrazňuje nezbytnost dalších 
investic do digitalizace evropských malých 

4. zdůrazňuje nezbytnost dalších 
investic do digitalizace evropských malých 
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a středních podniků napříč odvětvími a 
také do dovedností, zejména do digitálních 
a podnikatelských dovedností; vyzývá k 
evropské iniciativě zaměřené na 
podnikatelské vzdělávání s cílem připravit 
novou generaci evropských malých a 
středních podniků a také poskytnout 
pokyny a podporu existujícím malým a 
středním podnikům při adaptaci na 
současné výzvy; opětovně připomíná 
význam výměn učňů a podnikatelů v rámci 
programu Erasmus+ a vyzývá ke zvýšení 
počtu podobných iniciativ využívajících 
nové formáty a nástroje.

a středních podniků napříč odvětvími a 
také do dovedností, zejména do digitálních 
a podnikatelských dovedností; vyzývá k 
evropské iniciativě zaměřené na 
podnikatelské vzdělávání s cílem připravit 
novou generaci evropských malých 
a středních podniků a také poskytnout 
pokyny a podporu existujícím malým a 
středním podnikům při adaptaci na 
současné výzvy; opětovně připomíná 
význam výměn učňů a podnikatelů v rámci 
programu Erasmus+ a vyzývá ke zvýšení 
počtu podobných iniciativ využívajících 
stávající fondy.

Or. fr

Pozměňovací návrh 37
Victor Negrescu

Návrh stanoviska
Bod 4 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4a. vyzývá Evropskou komisi, aby pro 
MSP vypracovala integrovaný plán 
podpory s využitím mechanismů křížového 
financování dostupných na evropské 
úrovni a vyvinula rovněž součinnost s 
vnitrostátními a místními iniciativami s 
cílem podpořit MSP, které čelí velkým 
problémům způsobeným pandemií 
COVID-19, a poskytnout finanční 
prostředky na zavádění nových 
podnikatelských iniciativ;

Or. en

Pozměňovací návrh 38
Elżbieta Kruk, Andrey Slabakov

Návrh stanoviska
Bod 4 a (nový)
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4a. zdůrazňuje, že při navrhování a 
zlepšování právní úpravy je důležité 
uplatňovat zásadu „zelenou malým a 
středním podnikům“ , neboť zejména 
MSP nesou negativní následky neúčinné 
regulace a zbytečné administrativní 
zátěže; zdůrazňuje, že pro 
konkurenceschopnost a existenci MSP má 
rovněž zásadní význam větší integrace 
jednotného trhu;

Or. en

Pozměňovací návrh 39
Isabel Benjumea Benjumea, Željana Zovko

Návrh stanoviska
Bod 4 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4a. uznává a oceňuje snahy o 
podnikání v oblasti vzdělávání, zejména 
snahy MSP a družstev, které umožňují 
diverzifikaci vzdělávacího systému a 
modelů, jež jsou nabízeny rodinám, které 
si tak mohou svobodně vybrat;

Or. es

Pozměňovací návrh 40
Niklas Nienaß

Návrh stanoviska
Bod 4 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4a. zdůrazňuje, že MSP, zejména ty, 
které působí v kulturním a kreativním 
odvětví, plní klíčovou funkci při udržitelné 
obnově našeho evropského hospodářství;

Or. en
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Pozměňovací návrh 41
Victor Negrescu

Návrh stanoviska
Bod 4 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4b. zdůrazňuje, že je nezbytné zapojit 
do podnikatelských aktivit mladé lidi; 
vyzývá Evropskou komisi a členské státy, 
aby podporovaly vzdělávání zaměřené na 
podnikání a připravily individuálně 
přizpůsobená podpůrná opatření, která 
všem Evropanům umožní přístup k 
podnikání a k samostatně výdělečné 
činnosti, a obzvláště se zaměřily na osoby 
s omezenými příležitostmi;

Or. en

Pozměňovací návrh 42
Niklas Nienaß

Návrh stanoviska
Bod 4 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4b. zdůrazňuje, že zajištění 
různorodosti mezi MSP v kulturních a 
kreativních odvětvích zaručí kulturní 
rozmanitost, bude obranou před 
autoritářstvím a bude tudíž chránit 
hodnoty Unie;

Or. en

Pozměňovací návrh 43
Victor Negrescu

Návrh stanoviska
Bod 4 c (nový)
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4c. vyzývá Evropskou komisi, aby v 
úzké spolupráci s členskými státy, 
místními orgány a sociálními partnery 
vyvinula evropskou iniciativu, jejímž 
cílem by bylo vytvořit v Evropě více než 
jeden milion nových startupů, a nabízet 
tak napříč Evropou příležitosti k 
podnikání;

Or. en

Pozměňovací návrh 44
Victor Negrescu

Návrh stanoviska
Bod 4 d (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4d. zdůrazňuje klíčovou úlohu MSP ve 
sportu z hlediska poskytování možnosti 
všem občanům vést zdravý život a 
mezikulturní dialog a vzdělávat se a 
profesně se zdokonalovat a rovněž 
zdůrazňuje jejich úlohu z hlediska 
propagace těchto možností; vyzývá proto k 
tomu, aby byla v rámci programu 
Erasmus+ věnována větší pozornost 
sportu;

Or. en


