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NÁVRHY 

Výbor pro kulturu a vzdělávání vyzývá Výbor pro regionální rozvoj jako věcně příslušný 

výbor, aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy: 

1. uznává výzvy, jimž čelí příhraniční regiony, a zdůrazňuje, že socio-ekonomické rozdíly 

mezi různými příhraničními regiony, včetně rozdílů kulturních a jazykových, mohou 

brzdit integraci a omezovat interakci a příležitosti pro lidi i podniky na obou stranách 

hranice; 

2. zdůrazňuje, že EU pozitivně přispívá k rozvoji příhraničních regionů a že budoucí 

programy financování by měly co nejúčinněji a nejúčelněji pokračovat a zaměřit se 

přitom na oblasti se zvláště vysokou evropskou přidanou hodnotou, aby bylo zaručeno, 

že řešení obtíží spojených s hranicemi je nejdůležitější částí programů přeshraniční 

spolupráce; 

3. tvrdí, že politika soudržnosti by měla nadále podporovat zranitelné a marginalizované 

osoby, řešit narůstající nerovnost a budovat solidaritu prostřednictvím investic do 

vzdělávání, odborné přípravy a kultury tím, že bude věnovat zvláštní pozornost 

programům přeshraniční spolupráce zaměřeným na existující kulturní, územní 

a administrativní překážky a budoucí výzvy v těchto regionech; 

4. zdůrazňuje, že hranice EU zahrnují jak pozemní, tak námořní hranice, které je třeba 

zohlednit; vyzývá proto Komisi, aby se zabývala výzvami, jimž čelí regiony 

u námořních hranic, a umožnila tak komplexní analýzu překážek, jimž čelí všechny 

příhraniční regiony, stejně jako analýzu případné spolupráce a růstu všech těchto 

regionů; 

5. zdůrazňuje význam programů přeshraniční spolupráce, včetně makroregionální 

a meziregionální spolupráce ve financování vzdělávacích, kulturních, kreativních, 

sportovních, uměleckých a dalších aktivit, jejichž evropská přidaná hodnota sbližuje 

občany, vytváří přeshraniční synergie, posiluje vzájemnou důvěru a porozumění 

a pomáhá řešit různé formy předsudků a stereotypů v příhraničních regionech; v této 

souvislosti zdůrazňuje potenciál kulturních a tvůrčích odvětví v souladu se strategií 

inteligentní specializace a velký počet projektů INTERREG věnovaných kultuře 

a dědictví dokazujících, že mezi pohraničními regiony existuje silná touha věnovat se 

společnému tradičnímu kulturnímu bohatství, jakož i rozvoji moderních tvůrčích 

projektů, tvůrčích odvětví a projektů v oblasti dědictví; znovu proto opakuje svůj názor, 

že finanční podpora EU je pro tyto iniciativy rozhodující, a proto by měla být v příštím 

víceletém finančním rámci dále navýšena, zejména prostřednictvím podpory 

z prostředků evropských strukturálních a investičních fondů; vyzývá Komisi, aby určila 

a posilovala synergie mezi místními prioritami, stávajícími strategiemi a cíli EU a aby 

rozvinula plný potenciál pohraničních regionů; 

6. poukazuje na složitost stávajícího rámce programů přeshraniční spolupráce a rovněž 

strukturální problémy a administrativní zátěž, s nimiž se potenciální příjemci v průběhu 

přípravy těchto projektů setkávají; v tomto ohledu vítá zjednodušení opatření navržené 

na období po roce 2020 a považuje je za důležitý krok ke zjednodušení a zlepšení 

provádění a dostupnosti programů přeshraniční spolupráce; 

7. připomíná význam kultury a kulturního dědictví ve vztahu k ekonomické prosperitě 
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měst a regionů, a proto vyzývá členské státy, aby přijaly veškerá nezbytná opatření 

k účinné ochraně a podpoře hmotného i nehmotného kulturního dědictví a aby v této 

souvislosti využívaly všechny dostupné nástroje politiky soudržnosti; 

8. požaduje novou informační strategii pro přeshraniční a regionální spoluprací s cílem 

přiblížit se obyvatelům pohraničních regionů, zvýšit jejich povědomí o možnostech, 

které přinášejí přeshraniční programy EU, a přispět tak ke změně postojů směrem 

k větší regionální a přeshraniční otevřenosti; 

9. zdůrazňuje význam sportu pro hospodářský a sociální rozvoj přeshraničních regionů, 

jak o tom svědčí řada projektů územní spolupráce, které využily sport jako nástroj 

sociální a kulturní integrace; 

10. vyzývá mladé lidi, aby jednali, účastnili se a zapojovali se do veškerých aspektů rozvoje 

regionální a přeshraniční společnosti; podporuje přeshraniční myšlenky a aktivity 

v oblasti mládeže, jako je vytváření platforem pro výměnu nápadů a osvědčených 

postupů, zvyšování informovanosti a výměna informací o přeshraniční spolupráci 

a šíření informací prostřednictvím sociálních a jiných médií s cílem zlepšit účast 

a možnosti mladých lidí v přeshraničních projektech; 

11. podtrhuje nedostatek informací o příležitostech financovaných EU k programům 

přeshraniční spolupráce v příhraničních regionech EU; vyzývá členské státy, aby 

zlepšily šíření informací o přeshraniční problematice, např. zřizováním jednotných 

kontaktních míst; 

12. zdůrazňuje potřebu zásadnějšího finančního závazku na podporu přeshraniční sportovní 

činnosti, zejména budování drobné sportovní infrastruktury na základní úrovni; 

13. vyzývá Komisi, aby považovala kulturu a vzdělávání za horizontální prioritu budoucí 

generace programů v rámci politiky soudržnosti; 

14. rozhodně podporuje roli přeshraničních projektů a programů zaměřených na zlepšení 

vzdělávání mladých lidí, jejich zaměstnatelnosti, začlenění a účasti ve společnosti tím, 

že řeší sociální problémy, jimž mladí lidé v příhraničních regionech čelí, například 

nezaměstnanost a radikalizaci; požaduje systematičtější spolupráci v příhraničních 

regionech s cílem zlepšit příležitosti mladých lidí v oblasti zaměstnání, vzdělávání, 

odborné přípravy, kultury, sportu a jiných oblastech sociální politiky; 

15. zdůrazňuje skutečnost, že jazykové bariéry stále představují významnou překážku pro 

přeshraniční spolupráci, zejména v příhraničních oblastech bez dlouhodobé tradice 

spolupráce; konstatuje, že jazyk je důležitým faktorem posilujícím důvěru, který 

pomáhá zmírňovat sociokulturní obtíže; domnívá se, že cílenější využívání ESI fondů 

a navýšení finančních prostředků pro jazykové technologie může zlepšit komunikaci 

a tím systematičtěji podporovat mnohojazyčnost a evropskou jazykovou rozmanitost 

v oblasti vzdělávání a odborné přípravy v pohraničních oblastech již od dětství a také 

pořádáním sportovních a kulturních akcí; 

16. je přesvědčen, že přeshraniční spolupráce mezi institucemi pro vzdělávání a odbornou 

přípravu by měla být posílena o podporu přeshraničních školních návštěv 

a mimoškolních činností pro děti od velmi mladého věku s cílem poskytovat dětem 
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jedinečnou příležitost přesahující možnosti třídy, aby měly přímý kontakt a zkušenost 

z první ruky s rozmanitostí kultury, jazyků a historie svých sousedů; 

17. konstatuje, že některé příhraniční oblasti mají společný jazyk, který není úředním 

jazykem EU; je přesvědčen, že zvýšená míra financování výuky a propagace méně 

používaných přeshraničních jazyků by posílila spolupráci, zvýšila by přeshraniční 

mobilitu a obohatila by kulturní rozmanitost a dědictví těchto oblastí; 

18. opakuje, že je důležité shromáždit klíčové subjekty z oblastí výzkumu, obchodu, 

vyššího vzdělávání, orgánů veřejné správy a občanské společnosti; vyzývá členské 

státy, aby usnadnily přeshraniční partnerství mezi vzdělávacími institucemi 

a institucemi odborné přípravy a mezi nimi a podniky v příhraničních regionech za 

účelem podpory mobility studentů, vyučujících, školitelů a administrativních 

pracovníků, jakož i doktorandů a výzkumných pracovníků, včetně odborného 

vzdělávání a přípravy; zdůrazňuje, že využití vícejazyčnosti v rámci takových 

přeshraničních partnerství může absolventům napomoci v přípravě ke vstupu na trh 

práce na obou stranách hranice; je toho názoru, že význam je třeba přikládat také 

regionálním menšinovým jazykům, které se ocitají v ohrožení, nejsou-li zavedeny 

účinné jazykové politiky; domnívá se, že financování na evropské úrovni by mělo 

směřovat k zachování a podpoře regionálních menšinových jazyků; 

19. vyzývá Komisi, aby podporovala přeshraniční iniciativy a různé druhy výměn 

a mezikulturní a vzdělávací aktivity zaměřené na zlepšení informovanosti občanů 

o právních a správních požadavcích v příhraničních regionech a na zlepšení spolupráce 

mezi orgány místní správy a kulturními a vzdělávacími institucemi; 

20. naléhavě vyzývá členské státy, aby usnadnily a podpořily vzájemné uznávání 

certifikátů, diplomů, odborné přípravy a profesních kvalifikací a jejich lepší pochopení 

mezi sousedními regiony; z tohoto důvodu podporuje zahrnutí zvláštních dovedností do 

osnov s cílem zvýšit přeshraniční pracovní příležitosti, včetně uznávání dovedností 

a kvalifikací; 

21. podporuje sdružování společných veřejných služeb a společné úsilí v sousedících 

příhraničních regionech s cílem vypracovat řadu cílených zásahů na podporu dospělých 

s nízkým vzděláním a kvalifikací v příhraničních regionech a s cílem pomoci jim zvýšit 

gramotnost, matematickou gramotnost a digitální dovednosti, tak aby získali širší škálu 

kompetencí a vyšší kvalifikaci; 

22. podporuje přeshraniční spolupráci a programy pro duální odbornou přípravu mezi 

různými příhraničními regiony; je toho názoru, že lepší přeshraniční spolupráce 

a investice do dovedností v příhraničních regionech pomůžou vyplnit stávající mezeru 

v dovednostech, snížit chudobu, nezaměstnanost a sociální vyloučení a řešit nedostatek 

dovedností a odliv mozků v těchto okrajových oblastech; 

23. je přesvědčen, že multikulturalismus je pro příhraniční regiony obzvláště důležitý; 

rozhodně podporuje přeshraniční kulturní spolupráci v rámci příhraničních regionů 

a mezi nimi navzájem prostřednictvím posílení spolupráce mezi tvůrčími lidmi 

a kulturními aktéry, jako jsou umělci a představitelé kulturních orgánů, správních 

organizací a sítí v konkrétních přeshraničních a transevropských projektech; 
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24. opětovně zdůrazňuje, že mobilita umělců a kulturních profesionálů se stala 

neocenitelnou při prosazování evropského kulturního a sociálního pokroku a v rozvoji 

regionálního, národního i evropského kulturního dědictví; je toho názoru, že pevná 

přeshraniční spolupráce v oblasti kulturních a tvůrčích odvětví zaměřená zejména na 

mikropodniky a malé a střední podniky (a to i na seskupení podniků), nevládní 

organizace a malá sdružení může přispět k vytváření socioekonomické hodnoty, 

udržitelných pracovních míst a růstu, zejména pro mladé lidi, jakož i podpoře kulturní 

a jazykové rozmanitosti a inovací; domnívá se rovněž, že tato spolupráce pomůže 

vybudovat mosty mezi občany, zvýšit vzájemné porozumění, řešit společné výzvy, 

posílit kulturní diplomacii a vytvořit evropskou identitu prostřednictvím společných 

iniciativ zaměřených na projekty související s hmotným a nehmotným kulturním 

dědictvím a na projekty v oblasti dědictví například prostřednictvím společných zařízení 

pro péči o děti, přístupného vícejazyčného vzdělávání nebo partnerství mezi 

vzdělávacími institucemi; zdůrazňuje význam kulturních a kreativních odvětví při 

podpoře a uchovávání kulturní rozmanitosti, posilování sociální soudržnosti, plnění 

klíčové úlohy v rámci reindustrializace Evropy a aktivaci přenosu inovací v mnoha 

dalších odvětvích; 

25. je přesvědčen, že rozvíjení přeshraniční kulturní spolupráce je zásadním příspěvkem 

k udržitelnému rozvoji přeshraničních oblastí, který má vliv na ekonomiku, sociální 

soudržnost a životní prostředí; vyzývá Komisi společně s členskými státy, aby 

vypracovaly společný strategický přístup k rozvoji a podpoře kulturních a kreativních 

odvětví spojující kulturní a kreativní odvětví se společností a hospodářstvím s cílem 

podporovat inteligentní a udržitelný růst v příhraničních regionech EU; 

26. zdůrazňuje příliš velké překážky pro kulturní a kreativní odvětví při přístupu 

k financování zapříčiněné jejich povahou a velikostí (kulturní a kreativní odvětví tvoří 

převážně mikropodniky a malé a střední podniky), stejně jako obtíže vznikající 

v důsledku často slabší ekonomické výkonnosti některých příhraničních regionů; 

opětovně zdůrazňuje, že je naprosto zásadní rozvíjet kulturní, kreativní a podnikatelské 

dovednosti, aby bylo možné tyto strukturální nedostatky překonat; 

27. zdůrazňuje, že regiony mají prokázané kapacity při rozvíjení přeshraniční spolupráce 

v kulturních a kreativních odvětvích, a konstatuje příznivé účinky inteligentní 

specializace; vyzývá Komisi a členské státy, aby zachovaly a posílily politiky v těchto 

oblastech a účinně využívaly dostupné financování v rámci programů EU a evropských 

strukturálních a investičních fondů (ESI fondy); 

28. je přesvědčen, že politika soudržnosti může pozitivním způsobem přispět k vytváření 

nových myšlenek a možností spolupráce mezi muzei, orchestry, přeshraničními 

rozhlasovými a televizními projekty v příhraničních regionech tím, že bude řešit právní 

a finanční obtíže, s nimiž se umělci ve svých společných přeshraničních projektech 

potýkají; 

29. rozhodně podporuje přeshraniční kulturní projekty a spolupráci mezi evropskými 

hlavními městy kultury a příhraničními regiony po celé Evropě s cílem vytvořit řetěz 

„tavicích bodů“ a vytvořit nový rozměr evropských kulturních sítí, v nichž se rozvíjejí 

nové postupy kulturní rozmanitosti a zapojují se do provádění konkrétních evropských 

projektů; 
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30. s politováním konstatuje, že kulturní a volnočasové aktivity často nedokážou přilákat 

lidi z různých příhraničních regionů v sousedících zemích, přestože lidé žijící v těchto 

oblastech mají podobné zájmy a žijí ve vzájemné blízkosti; podporuje regionální portály 

EU vytvořené v několika příhraničních regionech s cílem poskytnout lidem přístup 

k informacím o kulturních a volnočasových aktivitách a vybízí k podpoře podobných 

portálů ve všech příhraničních regionech; 

31. je pevně přesvědčen, že příhraniční regiony mohou díky existenci dlouholetých 

přeshraničních vazeb mezi kulturními institucemi, kulturními a kreativními odvětvími 

a zúčastněnými stranami vytvořit příznivé podmínky pro uměleckou a kulturní mobilitu, 

a být proto zásadní pro tematickou turistiku a napomoci propagovat Evropu jako 

konkurenceschopnou a udržitelnou destinaci, zvýšit atraktivitu Evropy na mezinárodní 

úrovni a také aktivně oživit proces evropské integrace prostřednictvím podpory 

kontaktů mezi evropskými občany a podněcováním pocitu sounáležitosti; vyzývá 

Komisi, aby začlenila kulturní rozměr do iniciativ v oblasti přeshraničního rozvoje, a to 

jak v souvislosti s historickým dědictvím, tak se současnou kreativitou; vyzývá proto 

členské státy, aby investovaly větší úsilí a prostředky do vypracování udržitelné 

a dlouhodobé politiky kulturního turismu; 

32. připomíná, že přeshraniční vzdělávání a kulturní výměny podporují mezikulturní dialog, 

vzájemné porozumění, řešení konfliktů a budování míru, zejména v pohraničních 

oblastech po skončení konfliktu v této souvislosti zdůrazňuje rizika, která představuje 

brexit pro výměnné pobyty a mobilitu studentů, účastníků vzdělávání, umělců 

a kulturních činitelů mezi pohraničními regiony Severního Irska a Irské republiky; 

33. podporuje různá opatření zaměřená na boj proti všem podobám diskriminace 

v příhraničních regionech a na odstraňování překážek, jimž čelí zranitelné osoby při 

hledání zaměstnání a začleňování se do společnosti; v tomto ohledu podporuje 

propagaci a rozvoj sociálních podniků v příhraničních regionech coby zdroj tvorby 

pracovních míst, zejména pro zranitelné skupiny, jako jsou nezaměstnaní mladí lidé 

a lidé se zdravotním postižením; 

34. je pevně přesvědčen, že média a komunikace mají potenciál posílit hraniční regiony EU 

prostřednictvím kreativního odvětví a že digitální platformy mají schopnost podporovat 

začlenění a chránit kulturní rozmanitost těchto pohraničních regionů; domnívá se 

rovněž, že kino a televize a také tvůrčí dokumentární tvorba i jiné formy digitálního 

obsahu jsou platformy, které lze využívat na podporu dědictví a jedinečných rysů 

příhraničních regionů EU; 

35. důrazně vybízí členské státy a regionální orgány, aby zlepšily šíření informací 

o přeshraničních kulturních a vzdělávacích aktivitách a problematice a aby posílily 

výměnu osvědčených postupů v těchto oblastech tím, že vytvoří k tomu určené portály 

a internetové stránky; 

36. zdůrazňuje nutnost řešit specifické problémy související s uměleckou a kulturní 

mobilitou v oblastech, jako je sociální zabezpečení, zdanění (vyloučení dvojího zdanění 

umělců a odborníků v kultuře) a poskytování informací o možnostech mobility (granty 

v oblasti mobility, stáže atd.); 

37. zdůrazňuje, že stále důležitějším odvětvím evropského hospodářství je sportovní 



 

PE620.999v02-00 8/10 AD\1156820CS.docx 

CS 

turistika; vyzývá proto k vyčlenění finančních zdrojů na výstavbu sportovní 

infrastruktury s cílem podporovat cestovní ruch prostřednictvím sportu; 

38. konstatuje, že přeshraniční spolupráce, která je důležitým politickým cílem EU, 

pomohla zmírnit nepříznivé dopady vnitřních hranic a může vést ke zlepšení 

přeshraničních úspěchů v oblasti vzdělávání a kultury; 

39. podporuje opatření v oblasti učňovské přípravy a platformy více zúčastněných stran 

v příhraničních regionech, jejichž cílem je zlepšení kvality, poskytování a obrazu 

učňovské přípravy a podpora přeshraniční mobility mezi mladými učni; je přesvědčen, 

že spojení důležitých subjektů s cílem vytvářet přeshraniční příležitosti pro učňovskou 

přípravu, školení a stáže zlepší hospodářskou soutěž, vzdělávání, dovednosti i trhy 

práce v těchto regionech a především podpoří vytváření příležitostí ke stážím 

v regionálních a místních institucích zapojených do přeshraniční a mezinárodní 

spolupráce; 

40. bere na vědomí vážné problémy s migrací, kterým čelí některé příhraniční regiony; 

v této souvislosti podporuje účinné využívání finančních prostředků, které jsou 

k dispozici pro přeshraniční programy EU, a výměnu osvědčených postupů mezi 

místními a regionálními orgány v příhraničních oblastech v rámci začleňování uprchlíků 

pod mezinárodní ochranou; zdůrazňuje, že je zapotřebí, aby národní vlády podporovaly 

místní a regionální orgány při řešení této problematiky; 

41. vyzývá členské státy a regionální orgány, aby spolupracovaly na určení a odstranění 

veškerých právních a správních překážek, které brzdí přeshraniční aktivity v oblasti 

vzdělávání nebo kultury, mimo jiné pomocí harmonizace příslušných regulačních 

rámců. 
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