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NÁVRHY

Výbor pre kultúru a vzdelávanie vyzýva Výbor pre rozpočet, aby ako gestorský výbor zaradil 
do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

1. pripomína, že program Erasmus+ je strategickou investíciou, najmä do európskej 
mladej generácie, ktorá podporuje možnosti v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy 
v celej Európe, pomáha posilňovať sociálnu súdržnosť a budovať pocit európskej 
spolupatričnosti, a je preto rozhodujúcou investíciou do budúcnosti Únie; zdôrazňuje 
skutočnosť, že hoci rozpočet programu Erasmus+ je relatívne malý, pričom predstavuje 
1,8 % súčasného VFR, tento program je jedným z najznámejších v Únii; opätovne 
potvrdzuje, že výrazné zvýšenie rozpočtu na program Erasmus+ má mimoriadny 
význam, aby sa tento program mohol lepšie zladiť s vysokým dopytom po ňom, čo 
dokazuje objem doručených žiadostí, ktorý zďaleka prevyšuje dostupné finančné 
prostriedky; vyzýva preto na zvýšenie finančných prostriedkov o 10 % v porovnaní 
s návrhom rozpočtu na rok 2020 v rámci všetkých rozpočtových riadkov programu 
Erasmus+ s cieľom bojovať proti nízkej miere úspešnosti a poskytnúť viac ľuďom 
príležitosť využívať tento program; opakuje, že Parlament podporuje strojnásobenie 
rozpočtu na program Erasmus+ v nasledujúcom viacročnom finančnom rámci (VFR) 
a že jeho zámerom je zasadiť sa o toto zvýšenie; 

2. dôrazne odmieta škrty navrhnuté Radou v rámci programu Kreatívna Európa, ktoré by 
ešte viac oslabili jeho cieľ pri podpore kultúrneho a kreatívneho priemyslu Únie, a teda 
aj pri podpore pocitu spolupatričnosti, sociálnej súdržnosti, zamestnanosti a rastu 
v Európe; trvá na tom, že úrovne financovania by mali zodpovedať ambíciám programu, 
a pripomína, že program je dlhodobo nedostatočne financovaný; preto v rozpore 
so škrtmi žiada, aby rozpočtové riadky zodpovedajúce programu Kreatívna Európa boli 
nyvýšené o 10 % nad úroveň návrhu rozpočtu na rok 2020 s cieľom zvýšiť úsilie 
o posilnenie kultúrneho a kreatívneho priemyslu; opakuje, že Parlament podporuje 
zdvojnásobenie rozpočtu na program Kreatívna Európa v nasledujúcom VFR a že jeho 
zámerom je zasadiť sa o toto zvýšenie; vyzýva Komisiu, aby prostredníctvom programu 
Kreatívna Európa pokračovala v podpore viacjazyčnej ponuky kvalitných európskych 
kultúrnych televíznych programov v celej Európe;

3. uznáva, že sa dodržiavala medziinštitucionálna dohoda o financovaní Európskeho zboru 
solidarity a bol vyčlenený primeraný rozpočet na fungovanie programu; uznáva, že 
dobrovoľnícka časť programu vzbudila u účastníkov a organizácií veľký záujem; 

4. zdôrazňuje, že program Európa pre občanov má hodnotu z toho hľadiska, že pomáha 
rozširovať znalosti občanov o Únii a posilňovať pocit občianstva; vyjadruje preto 
poľutovanie nad rozpočtovými škrtmi navrhnutými Radou; žiada o obnovenie a 
posilnenie súvisiacich rozpočtových riadkov s cieľom podporiť občiansku 
angažovanosť a demokratickú účasť; zdôrazňuje, že budúci program Európa pre 
občanov potrebuje riadne financovanie z nasledujúceho VFR na obdobie 2021 – 2027, 
aj keď v rámci programu Občania, rovnosť, práva a hodnoty; domnieva sa, že 
vzdelávanie v oblasti európskeho a globálneho občianstva by sa malo ešte viac posilniť 
s cieľom poskytnúť informácie potrebné na pochopenie inštitucionálneho rámca Únie a 
na to, aby sa občania mohli aktívne zapojiť do riešenia celosvetových výziev a 
súčasných medzinárodných spoločensko-politických zmien;
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5. vyzýva Komisiu, aby využila pozornosť, ktorú si získal Európsky rok kultúrneho 
dedičstva 2018, na vytvorenie koherentnej a udržateľnej dlhodobej stratégie na podporu 
a ochranu kultúrneho dedičstva v Európe, a to aj prostredníctvom výskumu, a aby 
vyčlenila potrebné finančné prostriedky na tento účel v roku 2020 a neskôr; v tejto 
súvislosti žiada, aby sa prostredníctvom príslušných programov VFR sprístupnili 
osobitné finančné prostriedky; 

6. víta skutočnosť, že projekty a infraštruktúra spojené s kultúrou a so vzdelávaním sú 
podporované v rámci celého radu programov a nástrojov Únie, najmä EŠIF, EFSI a 
programu Horizont 2020; opätovne vyzýva Komisiu, aby podporila súdržné synergie 
medzi programami Únie – ako sú Horizont 2020, Nástroj na prepájanie Európy, 
Erasmus+, EaSI, Kreatívna Európa a COSME, EFSI a EŠIF – s cieľom posilniť 
podporu projektov v oblasti vzdelávania, mládeže a športu, ako aj v kultúrnom a 
kreatívnom priemysle; trvá na tom, že tieto synergie by sa nemali chápať ako schválenie 
akýchkoľvek presunov alebo rozpočtových škrtov Parlamentom;

7. keďže športová zložka programu Erasmus + je úspešnou akciou, vyzýva Komisiu, aby 
sa zaoberala aj zámorskými územiami členských štátov, v ktorých má pobyt viac ako 
päť miliónov európskych občanov; v tejto súvislosti sú potrebné realistické 
a prispôsobené rozpočtové riadky v rámci VFR na roky 2021 – 2027 pre kapitolu 
o športe, a to aj pokiaľ ide o nadnárodné stretnutia v rámci programu Erasmus+ Šport;

8. vyzýva Komisiu, aby zlepšila svoju vonkajšiu komunikáciu a svoj dosah na občanov 
s cieľom bojovať proti falošným správam a dezinformáciám a zlepšiť informovanie 
o činnostiach Únie; zdôrazňuje význam multimediálnych akcií pri podpore spoločnej 
európskej verejnej sféry, ako aj viacjazyčnosti; uznáva, že európske spoločnosti 
potrebujú silnú a nezávislú žurnalistiku, ktorá im poskytuje informácie z európskej 
perspektívy; preto naliehavo žiada Komisiu, aby zabezpečila a zvýšila návrh rozpočtu 
na rok 2020 na multimediálne akcie; v tejto súvislosti vyzýva na zvýšenie rozpočtového 
riadku pre multimediálne akcie o 5 % v porovnaní s návrhom rozpočtu na rok 2020, aby 
sa zabezpečila kľúčová práca siete Euranet Plus na zvyšné obdobie VFR; zároveň 
naliehavo vyzýva Komisiu, aby zvýšila transparentnosť a zodpovednosť pri využívaní 
rozpočtu na multimediálne akcie, a to najmä vytvorením osobitných rozpočtových 
riadkov súvisiacich s rôznymi opatreniami, ako aj aby vykonala celkové preskúmanie 
rozpočtu používaného na multimediálne akcie; 

9. vyjadruje znepokojenie nad závermi rýchleho preskúmania Európskeho dvora audítorov 
týkajúceho sa televíznej stanice Euronews, v ktorom sa zdôrazňuje, že 85 % podiel 
v televíznej stanici Euronews majú v súčasnosti súkromní investori a len 15 % vlastnia 
vysielatelia z Únie a mimo Únie a miestne verejné orgány, že finančná podpora Únie 
určená stanici Euronews nie je dostatočne transparentná a zodpovedná, že mechanizmy 
monitorovania a hodnotenia nie sú dostatočne spoľahlivé a že k stanici Euronews nemá 
prístup väčšina občanov Únie; vyjadruje mimoriadne znepokojenie v súvislosti so 
zistením, že po revízii nariadenia o rozpočtových pravidlách v roku 2018, v ktorom sa 
už nehovorí o subjektoch presadzujúcich všeobecný záujem Únie, sú granty pre stanicu 
Euronews uvedené v článku 195 ods. 1 písm. c) a f) nariadenia o rozpočtových 
pravidlách (orgány, ktoré majú de facto monopolné postavenie/osobitnú technickú 
spôsobilosť), a nie v článku 180 (akcie určené na to, aby pomohli dosiahnuť cieľ 
politiky Únie/subjekty, ktoré sú súčasťou politiky Únie alebo ju podporujú), čo 
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znamená, že stanica Euronews už nepresadzuje všeobecný záujem Únie; vzhľadom na 
uvedené skutočnosti naliehavo vyzýva Komisiu, aby odpovedala na všetky obavy, ktoré 
vzniesol Dvor audítorov v rámci svojho monitorovania finančných prostriedkov 
poskytnutých stanici Euronews, a aby prehodnotila svoj prístup týkajúci sa spolupráce 
so stanicou Euronews; okrem toho v prípade, že sa rámcová zmluva so stanicou 
Euronews predĺži na obdobie po roku 2020, žiada, aby trvanie zmluvy nepresiahlo dva 
roky; ďalej nabáda Komisiu, aby zvážila nové spôsoby poskytovania nezávislých a 
komplexných informácií o záležitostiach Únie európskym divákom, a to pri zohľadnení 
nového technologického vývoja a zmien spotrebiteľských návykov; vyzýva preto 
Komisiu, aby investovala do diverzifikovanej kombinácie informačných nástrojov, čo 
by mohlo zahŕňať stanicu Euronews;

10. poukazuje na potenciál pilotných projektov a prípravných akcií; domnieva sa, že 
predbežné posúdenie pilotných projektov a prípravných akcií Komisiou ponecháva 
výborom požiadaných o stanovisko v Európskom parlamente veľmi krátky čas na 
posúdenie hodnotení a pripomienok; okrem toho vyjadruje poľutovanie nad tým, že 
v niektorých prípadoch hodnotenia a pripomienky Komisie nie sú úplne objektívne a 
zdá sa, že boli ovplyvnené inštitucionálnymi alebo osobnými preferenciami; pripomína, 
že neprijatie pilotného projektu alebo prípravnej akcie v Komisii nemôže byť nikdy 
dôvodom na slabé hodnotenie; vyzýva preto Komisiu, aby zvážila revíziu postupu 
predbežného hodnotenia s cieľom poskytnúť výboru primeraný čas na posúdenie 
predbežných výsledkov Komisie; okrem toho vyzýva Komisiu, aby poskytla spätnú 
väzbu o implementácii pilotných projektov a prípravných akcií výborov so zameraním 
na úspešné a neúspešné projekty.
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