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POBUDE

Odbor za kulturo in izobraževanje poziva Odbor za proračun kot pristojni odbor, da v svoj 
predlog resolucije vključi naslednje pobude:

1. želi spomniti, da je program Erasmus+ strateška naložba (zlasti v evropske mlade), ki 
podpira priložnosti za izobraževanje in usposabljanje po vsej Evropi ter prispeva k večji 
socialni koheziji in krepitvi občutka pripadnosti Evropi, ter s tem bistvena naložba v 
prihodnost Unije; poudarja, da je program Erasmus+ eden najbolj znanih programov 
Unije, pri čemer pa je njegov proračun razmeroma majhen, saj predstavlja 1,8 % 
sedanjega večletnega finančnega okvira; potrjuje, da je proračun programa Erasmus+ 
nujno treba občutno povečati, da bi lahko bolje zadostili velikemu povpraševanju po 
njem, o čemer priča število prejetih prijav, ki zdaleč presegajo razpoložljiva finančna 
sredstva; zato poziva, naj se sredstva za vse proračunske vrstice programa Erasmus+ v 
primerjavi s predlogom proračuna za leto 2020 povečajo za 10 %, da bi rešili problem 
nizke stopnje uspešnosti in več ljudem dali priložnost za koriščenje programa; znova 
poudarja, da Parlament podpira potrojitev proračuna programa Erasmus+ v naslednjem 
večletnem finančnem okviru in da se namerava za to tudi zavzeti; 

2. močno nasprotuje rezom za program Ustvarjalna Evropa, ki jih predlaga Svet, saj bi bil 
tako še bolj ogrožen cilj tega programa glede podpore kulturnemu in ustvarjalnemu 
sektorju Unije, s čimer ustvarja občutek pripadnosti Evropi, socialno kohezijo, delovna 
mesta in rast; vztraja, da mora raven financiranja ustrezati ambicijam programa, in želi 
spomniti, da ta program kronično prejema premalo sredstev; zato namesto rezov 
zahteva, da se sredstva za proračunske vrstice programa Ustvarjalna Evropa v 
primerjavi s predlogom proračuna za leto 2020 povečajo za 10 %, da bi se tako podprla 
prizadevanja za krepitev ustvarjalnega in kulturnega sektorja; znova poudarja, da 
Parlament podpira podvojitev proračuna programa Ustvarjalna Evropa v naslednjem 
večletnem finančnem okviru in da se namerava za to tudi zavzeti; poziva Komisijo, naj 
prek programa Ustvarjalna Evropa še naprej podpira večjezično ponudbo kakovostnih 
evropskih kulturnih televizijskih programov po vsej Evropi;

3. je seznanjen, da je bil upoštevan medinstitucionalni sporazum o financiranju evropske 
solidarnostne enote in da ji je bil dodeljen zadosten proračun, potreben za njeno 
delovanje; priznava, da je področje prostovoljstva v okviru tega programa deležno 
velikega zanimanja udeležencev in organizacij; 

4. poudarja, da je program Evropa za državljane koristen za poglabljanje znanja o Uniji 
med državljani in gojenje občutka državljanstva; zato obžaluje proračunske reze, ki jih 
predlaga Svet; poziva, naj se zadevne proračunske vrstice obnovijo in povečajo, da bo 
mogoče spodbujati državljansko in demokratično udeležbo; poudarja, da program 
Evropa za državljane v naslednjem večletnem finančnem okviru za obdobje 2021–2027 
potrebuje ustrezno financiranje, četudi v okviru programa za državljanstvo, enakost, 
pravice in vrednote; meni, da bi bilo treba vzgojo za evropsko in globalno državljanstvo 
še okrepiti in državljanom zagotoviti informacije, ki jih potrebujejo, da bi lahko 
razumeli institucionalni okvir Unije in da bi se lahko pri soočanju s svetovnimi izzivi ter 
trenutnimi mednarodnimi socialno-političnimi premiki aktivno udejstvovali;

5. poziva Komisijo, naj pozornost, ki jo je pritegnilo evropsko leto kulturne dediščine 
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2018, izkoristi za to, da oblikuje celovito in trajnostno dolgoročno strategijo za 
spodbujanje in varstvo kulturne dediščine Evrope, med drugim s pomočjo raziskav, ter 
v letu 2020 in pozneje v ta namen dodeli potrebna sredstva; v zvezi s tem poziva, naj se 
v ustreznih programih večletnega finančnega okvira predvidijo namenska sredstva; 

6. pozdravlja, da kulturni in izobraževalni projekti in infrastruktura prejemajo podporo iz 
različnih programov in instrumentov Unije, zlasti evropskih strukturnih in investicijskih 
skladov, sklada EFSI in Obzorja 2020; znova poziva Komisijo, naj spodbuja jasne 
sinergije med programi Unije – kot so Obzorje 2020, instrument za povezovanje 
Evrope, Erasmus+, program za zaposlovanje in socialne inovacije (EaSI), Ustvarjalna 
Evropa in COSME, EFSI ter evropski strukturni in investicijski skladi – da bi izboljšala 
podporo za projekte na področju izobraževanja, mladine in športa, pa tudi kulturni in 
ustvarjalni sektor; vztraja, da se teh sinergij ne sme razlagati kot strinjanje Parlamenta s 
proračunskimi prerazporeditvami oziroma rezi;

7. glede na to, da je športna komponenta programa Erasmus+ uspešen ukrep, poziva 
Komisijo, naj upošteva tudi čezmorska ozemlja držav članic, na katerih živi več kot pet 
milijonov državljanov Unije; meni, da je treba v zvezi s tem v večletnem finančnem 
okviru za obdobje 2021–2027 predvideti realistične in prilagojene proračunske vrstice 
za poglavje o športu, tudi za mednarodna srečanja v okviru dela programa Erasmus+, ki 
je posvečen športu;

8. poziva Komisijo, naj izboljša svoje dejavnosti v zvezi s tem, kako komunicira navzven 
in stopa v stik z državljani, ter se tako loti problema lažnih novic in dezinformacij in 
izboljša obveščenost o dejavnostih Unije; poudarja, kako pomembne so multimedijske 
dejavnosti pri spodbujanju skupnega evropskega javnega prostora ter večjezičnosti; 
priznava, da evropske družbe potrebujejo močno in neodvisno novinarstvo, ki jim bo 
informacije predstavljalo z evropskega vidika; zato poziva Komisijo, naj v predlogu 
proračuna za leto 2020 zagotovi in poveča sredstva za multimedijske dejavnosti; v zvezi 
s tem poziva, naj se sredstva v proračunski vrstici za multimedijske dejavnosti v 
primerjavi s predlogom proračuna za leto 2020 povečajo za 5 %, da bi lahko mreža 
Euranet+ v preostalem obdobju večletnega finančnega okvira nadaljevala s svojim 
pomembnim delom; hkrati poziva Komisijo, naj poveča preglednost in odgovornost pri 
uporabi proračuna za multimedijske dejavnosti, zlasti tako da oblikuje posebne 
proračunske vrstice, povezane z različnimi dejavnostmi, ter izvede celovit pregled 
proračuna, ki se uporablja za multimedijske dejavnosti; 

9. je zaskrbljen, ker je Računsko sodišče v hitrem pregledu primera o kanalu Euronews 
ugotovilo, da je 85 % tega kanala zdaj v lasti zasebnih vlagateljev, le 15 % pa v lasti 
radiodifuzijskih in lokalnih javnih organov iz Unije ali tretjih držav, da v zvezi s 
finančno podporo Unije za kanal Euronews nista zagotovljeni preglednost in 
odgovornost, da mehanizmi za spremljanje in ocenjevanje niso dovolj zanesljivi in da 
večina državljanov Unije nima dostopa do kanala Euronews; je še posebej zaskrbljen 
zaradi ugotovitve, da se po pregledu finančne uredbe iz leta 2018, s katero je bil 
odpravljen sklic na pojem organov, ki delujejo v splošnem interesu Unije, nepovratna 
sredstva za Euronews podeljujejo v skladu s točkama (c) in (f) prvega odstavka 
člena 195 finančne uredbe (organi z dejansko monopolno/specifično tehnično 
pristojnostjo) in ne v skladu z njenim členom 180 (ukrepi, ki naj bi omogočili 
uresničitev cilja politike Unije/organi, ki so del politike Unije ali jo podpirajo), kar 
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pomeni, da kanal Euronews ne deluje več v splošnem interesu Unije; glede na navedeno 
poziva Komisijo, naj obravnava vse pomisleke, ki jih je Računsko sodišče izrazilo v 
zvezi z nadzorom, ki ga je izvedlo nad sredstvi, dodeljenimi kanalu Euronews, in naj 
ponovno preuči svoj pristop v zvezi s sodelovanjem z njim; nadalje poziva, naj okvirna 
pogodba s kanalom Euronews, če bo podaljšana za obdobje po letu 2020, ne traja več 
kot dve leti; poleg tega spodbuja Komisijo, naj razmisli o novih načinih, kako 
evropskim gledalcem zagotavljati neodvisne in izčrpne informacije o temah Unije, pri 
čemer naj upošteva nov tehnološki razvoj in spremembe v potrošniških navadah; zato 
poziva Komisijo, naj vlaga v kombinacijo različnih informacijskih instrumentov, med 
katerimi bi lahko bil kanal Euronews;

10. opozarja na potencial, ki ga imajo pilotni projekti in pripravljalni ukrepi; meni, da pri 
predhodnem ocenjevanju pilotnih projektov in pripravljalnih ukrepov, ki ga opravlja 
Komisija, odborom za mnenje v Evropskem parlamentu ostane zelo malo časa, da bi 
obravnavali ocene in komentarje; prav tako obžaluje, da v nekaterih primerih ocene in 
komentarji Komisije niso povsem objektivni, saj je videti, da nanje vplivajo 
institucionalne ali osebne preference; opozarja, da to, da določen pilotni projekt ali 
pripravljalni ukrep na ravni Komisije ni mogel biti sprejet, nikoli ne sme biti razlog za 
njegovo nizko oceno; zato poziva Komisijo, naj razmisli o tem, da bi pregledala 
postopek predhodnega ocenjevanja, da bi odborom omogočila dovolj časa za obravnavo 
rezultatov predhodne ocene Komisije; jo nadalje poziva, naj zagotovi povratne 
informacije o izvajanju pilotnih projektov in pripravljalnih ukrepov odborov, pri čemer 
naj bo poudarek na uspešnih in neuspešnih projektih.
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