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NÁVRHY 

Výbor pre rozpočet vyzýva Výbor pre kultúru a vzdelávanie, aby ako gestorský výbor zaradil 

do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy: 

1. víta skutočnosť, že na základe prvých dvoch rokov nového cyklu financovania možno 

konštatovať, že program Európa pre občanov, ktorého cieľom je preklenúť priepasť medzi 

inštitúciami EÚ a európskymi občanmi, zjavne funguje dobre, stúpa počet žiadateľov, 

kvalita projektov je vysoká a ich vykonávanie prebieha správne; 

2. zdôrazňuje význam takýchto programov v časoch neustálych kríz, keď protieurópske sily 

ustavične spochybňujú samotnú existenciu európskeho projektu; 

3.  víta zjednodušenie štruktúry programu, napríklad prostredníctvom viacročného 

stanovovania priorít, ktoré zainteresovaným občanom a organizáciám celkovo 

zjednodušilo podávanie žiadostí, ako aj viacero nových finančných opatrení, ako je systém 

jednorazových platieb, ktoré znížili administratívne zaťaženie príjemcov pomoci; 

4. žiada Komisiu a Výkonnú agentúru pre vzdelávanie, audiovizuálny sektor a kultúru 

(EACEA), aby pravidelne posudzovali vplyv viacerých rozpočtových opatrení na 

žiadateľov a potenciálnych oprávnených žiadateľov; predovšetkým požaduje posúdenie 

toho, či zníženie miery predbežného financovania (z 50 % na 40 % pre projekty a z 80 % 

na 50 % pre granty na prevádzku a národné kontaktné miesta), ku ktorému došlo v roku 

2015 v dôsledku akútneho nedostatku platobných rozpočtových prostriedkov, ako aj 

potreba spolufinancovania a uplatňovanie rovnakých parametrov nezávisle od skutočných 

nákladov na živobytie a geografickej odľahlosti nemohli – a či aj naďalej nemôžu – 

znevýhodňovať niektoré typy organizácií a konkrétne členské štáty; okrem toho požaduje, 

aby vytvorili ďalšie stratégie s cieľom priblížiť európske inštitúcie európskym občanom a 

aby občanov lepšie informovali o rôznych politikách EÚ;  

5. uznáva, že najväčšou výzvou je dosiahnuť súčasné ambiciózne ciele pomocou 

obmedzených finančných prostriedkov, ktoré sú k dispozícii; preto nabáda národné 

kontaktné miesta, spolu s miestnymi a regionálnymi orgánmi, ktoré sú s nimi združené, a 

EACEA, aby sa všade, kde je to možné, uľahčovali a posilňovali synergie medzi 

programami EÚ, ako je Kreatívna Európa, Erasmus+ a Európsky sociálny fond, aby sa tak 

vytvárali úspory z rozsahu a maximalizoval vplyv; 

6.  vyzýva Komisiu a Výkonnú agentúru pre vzdelávanie, audiovizuálny sektor a kultúru, aby 

do priebežnej hodnotiacej správy, ktorá má byť vypracovaná do 31. decembra 2017, 

zahrnuli dôkladné vyhodnotenie realizácie programu z finančného a rozpočtového 

hľadiska a aby z tohto hodnotenia vyvodili závery s cieľom nanovo vymedziť budúce 

ciele a upraviť rozpočtové požiadavky programu pre nadchádzajúci viacročný finančný 

rámec;  

7. zdôrazňuje význam zachovania grantov na prevádzku ako prostriedku na udržanie 

štrukturálnej podpory pre organizácie a príjemcov pomoci a na umožnenie dlhodobého 

plánovania; 

8. vyzýva Komisiu, EACEA, národné kontaktné miesta a ich mieste a regionálne partnerské 

orgány a príjemcov pomoci v rámci programu, aby sa zvýšili úsilie o zlepšenie 
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viditeľnosti a komunikácie účinnejším využívaním dostupných finančných zdrojov s 

cieľom zvýšiť informovanosť o programe a ešte účinnejšie osloviť občanov v 

účastníckych krajinách, a to aj zlepšením komunikácie a využívania sociálnych médií 

zahrnutím tém, ktoré občanov v súčasnosti najviac zaujímajú, ako sú pracovné miesta, rast 

a migrácia; 
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