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NÁVRHY

Výbor pro kulturu a vzdělávání vyzývá Rozpočtový výbor jako příslušný výbor, aby do 
návrhu usnesení, který přijme, začlenil tyto návrhy:

1. připomíná, že program Erasmus+ je strategickou investicí, především pro mladou 
generaci v Evropě, která podporuje příležitosti ke vzdělávání a odborné přípravě v celé 
Evropě, pomáhá zvyšovat sociální soudržnost a vytváření pocitu sounáležitosti 
v Evropě, a je proto zásadní investicí do budoucnosti Unie; poukazuje na to, že program 
Erasmus+ je jedním z nejznámějších programů Unie, jakkoli je jeho rozpočet relativně 
malý, představuje 1,8 % stávajícího VFR; znovu potvrzuje, že významné navýšení 
rozpočtu programu Erasmus+ má zásadní význam pro jeho lepší sladění se značnou 
poptávkou po něm, jak dokládá počet obdržených žádostí, které výrazně překračují 
možnosti dostupného financování; žádá proto, aby byly ve všech položkách programu 
Erasmus+ zvýšeny prostředky o 10 % oproti návrhu rozpočtu na rok 2020 s cílem 
bojovat proti nízké úspěšnosti žádostí a dát více lidem příležitost se tohoto programu 
účastnit; znovu potvrzuje, že Parlament podporuje trojnásobné zvýšení rozpočtu 
programu Erasmus+ v příštím víceletém finančním rámci (VFR) a že je připraven se 
o toto zvýšení zasadit; 

2. důrazně odmítá škrty, které navrhuje Rada u programu Kreativní Evropa, kvůli nimž by 
tento program mohl ještě obtížněji dosahovat svého cíle podporovat kulturní a kreativní 
odvětví, a posilovat tak evropský pocit sounáležitosti, sociální soudržnost, tvorbu 
pracovních míst a růst; trvá na tom, že výše finančních prostředků musí odpovídat 
ambicím tohoto programu, a připomíná, že již drahnou dobu je chronicky 
podfinancován; žádá proto, aby namísto škrtů byly rozpočtové položky týkající se 
programu Kreativní Evropa navýšeny o 10 % oproti návrhu rozpočtu na rok 2020 ve 
snaze ještě více povzbudit úsilí o posílení kreativních a kulturních odvětví; znovu 
potvrzuje, že Parlament podporuje dvojnásobné zvýšení rozpočtu programu Kreativní 
Evropa v příštím VFR a že je připraven se o toto zvýšení zasadit; vyzývá Komisi, aby 
prostřednictvím programu Kreativní Evropa nadále podporovala mnohojazyčnou 
nabídku kvalitních evropských kulturních programů na televizních stanicích v celé 
Evropě;

3. bere na vědomí, že interinstitucionální dohoda o financování Evropského sboru 
solidarity byla dodržena a že na plnění programu byl vyčleněn odpovídající 
rozpočet; uznává, že část programu týkající se dobrovolnictví vyvolala velký zájem 
účastníků a organizací; 

4. zdůrazňuje hodnotu programu Evropa pro občany, který občanům pomáhá lépe 
porozumět Unii a posiluje smysl pro občanství; s politováním proto bere na vědomí 
rozpočtové škrty navržené Radou; žádá o obnovení výše prostředků v souvisejících 
rozpočtových položkách a o jejich navýšení, aby byla podnícena občanská 
angažovanost a participativní demokracie; zdůrazňuje, že příští program Evropa pro 
občany potřebuje v dalším VFR na období 2021–2027 náležité finanční prostředky, 
i když to bude v rámci programu Občané, rovnost, práva a hodnoty; je přesvědčen, že 
by mělo být dále posíleno vzdělávání v oblasti evropského a celosvětového občanství, 
aby byly poskytovány informace nezbytné k pochopení institucionálního rámce Unie a 
k zapojení lidí jako aktivních občanů do řešení světových výzev a aktuálních 
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mezinárodních společensko-politických změn;

5. vyzývá Komisi, aby využila pozornosti, kterou vyvolal Evropský rok kulturního 
dědictví 2018, k vytvoření koherentní a udržitelné dlouhodobé strategie pro propagaci 
a zachování kulturního dědictví v Evropě, a to mj. prostřednictvím výzkumu, a aby na 
tento účel přidělila nezbytné prostředky nejen na rok 2020, ale i na roky následující; 
v této souvislosti žádá, aby prostřednictvím příslušných programů VFR byly poskytnuty 
vyčleněné prostředky; 

6. vítá skutečnost, že projekty a infrastruktura související s kulturou a vzděláváním jsou 
podporovány několika unijními programy a nástroji, hlavně z evropských strukturálních 
a investičních fondů (ESI), Evropského fondu pro strategické investice (EFSI) 
a programu Horizont 2020; opětovně vyzývá Komisi, aby podporovala soudržnost 
unijních programů – jako jsou např. Horizont 2020, Nástroj pro propojení Evropy, 
Erasmus+, Program pro zaměstnanost a sociální inovace (EaSI), Kreativní Evropa, 
Program pro konkurenceschopnost podniků a malých a středních podniků (COSME), 
EFSI a fondy ESI – v zájmu větší podpory projektů na poli vzdělávání, mládeže 
a sportu a v kulturních a kreativních odvětvích; trvá na tom, že tyto synergie by neměly 
být chápány tak, že Parlament schvaluje jakékoli přerozdělení prostředků nebo 
rozpočtové škrty;

7. vzhledem k tomu, že složka programu Erasmus+ týkající se sportu byla úspěšným 
počinem, vyzývá Komisi, aby se rovněž zabývala zámořskými územími členských států, 
na nichž žije více než pět milionů občanů Unie; v tomto ohledu jsou zapotřebí 
realistické a potřebám uzpůsobené rozpočtové položky ve VFR na období 2021–2027 
pro kapitolu týkající se sportu, a to i na nadnárodní setkání v rámci programu Erasmus + 
pro oblast sportu;

8. vyzývá Komisi, aby zlepšila svou vnější komunikaci a své kontakty s občany, aby tak 
řešila problém falešných zpráv a dezinformací a zlepšila informování o činnostech 
Unie; zdůrazňuje důležitost multimediálních akcí při propagaci společné evropské 
veřejné sféry a také mnohojazyčnosti; uvědomuje si, že evropské společnosti potřebuji 
silnou a nezávislou žurnalistiku, která jim bude poskytovat informace z evropské 
perspektivy; naléhavě proto vyzývá Komisi, aby zabezpečila a zvýšila návrh rozpočtu 
na rok 2020 na opatření v multimediální oblasti; v této souvislosti žádá, aby byly 
prostředky v rozpočtové položce na opatření v multimediální oblasti zvýšeny o 5 % nad 
návrh rozpočtu na rok 2020, aby byla zabezpečena klíčová činnost sítě Euranet Plus na 
zbytek tohoto VFR; současně naléhavě vyzývá Komisi, aby zvýšila transparentnost 
a zodpovědnost při vynakládání rozpočtových prostředků na opatření v multimediální 
oblasti, zejména tím, že budou vytvořeny zvláštní rozpočtové položky pro jednotlivá 
opatření a bude také provedena kontrola, která dopodrobna prověří, jak byl vynakládán 
rozpočet na opatření v multimediální oblasti; 

9. je zděšen závěry Evropského účetního dvora uvedenými v rychlém přezkumu 
Euronews, který zdůrazňuje, že stanice Euronews je nyní z 85 % vlastněna soukromými 
investory a pouze z 15 % unijními a neunijními subjekty televizního vysílání a místními 
orgány veřejné správy, že finanční podpora Unie pro Euronews postrádá transparentnost 
a odpovědnost, že monitorovací a hodnotící mechanismy nejsou dostatečně spolehlivé 
a že stanice Euronews není dostupná většině občanů Unie; je obzvláště znepokojen 
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zjištěním, že v návaznosti na revizi finančního nařízení v roce 2018, v níž byl vypuštěn 
odkaz na subjekty sloužící všeobecnému unijnímu zájmu, jsou granty pro Euronews 
poskytovány podle čl. 195 prvního pododstavce písm. c) a f) finančního nařízení 
(subjekty, které mají faktický monopol / zvláštní technickou způsobilost), a nikoli podle 
článku 180 (akce určené na podporu dosažení určitého politického cíle Unie / subjekty, 
které sledují cíl, jenž je součástí některé politiky Unie a podporuje ji), což implikuje, že 
stanice Euronews již všeobecnému unijnímu zájmu neslouží; se zřetelem k výše 
uvedeným úvahám naléhavě vyzývá Komisi, aby reagovala na znepokojení, které 
vyjádřil Účetní dvůr při svém monitorování finančních prostředků poskytnutých stanici 
Euronews a přehodnotila svůj přístup ve věci spolupráce s Euronews; dále žádá, aby 
v případě, že bude rámcová smlouva se stanicí Euronews prodloužena i po roce 2020, 
byla doba její platnosti maximálně dva roky; mimoto podněcuje Komisi k tomu, aby 
uvažovala o nových způsobech poskytování nezávislých a komplexních informací 
o záležitostech Unie evropským divákům, s to s přihlédnutím k nejnovějšímu 
technickému vývoji a značným změnám ve zvycích spotřebitelů; žádá proto Komisi, 
aby investovala do diverzifikovaného mixu informačních nástrojů, mezi nimiž by mohla 
být i stanice Euronews;

10. poukazuje na potenciál pilotních projektů a přípravných akcí; je přesvědčen, že 
předběžné posouzení pilotních projektů a přípravných akcí, které provádí Komise, 
ponechává jen velmi omezený časový prostor pro vyjádření stanovisek ve výborech 
Evropského parlamentu, v rámci nichž by bylo možné řešit ratingy a připomínky; dále 
vyjadřuje politování nad tím, že v některých případech rating a připomínky Komise 
nebyly zcela objektivní a zdá se, že byly ovlivněny preferencemi orgánu nebo 
jednotlivců; připomíná, že skutečnost, že se v rámci Komise nepodaří prosadit pilotní 
projekt nebo přípravnou akci, nesmí být za žádných okolností důvodem pro nízké 
hodnocení v rámci jejich posouzení; vyzývá proto Komisi, aby zvážila přezkum postupu 
předběžného posouzení tak, aby měl výbor dostatek času na to, aby se výsledky 
předběžného posouzení Komise zabýval; dále vyzývá Komisi, aby poskytovala zpětnou 
vazbu ohledně provádění pilotních projektů a přípravných akcí výborů se zaměřením na 
úspěšné a neúspěšné projekty.
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