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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 do mladé generace, sociální 
soudržnosti a vytváření pocitu sounáležitosti v Evropě; znovu potvrzuje, že významné 
navýšení rozpočtu programu Erasmus+ je naprosto nezbytné a že jej občané netrpělivě 
očekávají, jak dokládá počet obdržených žádostí, které výrazně překračují možnosti 
dostupného financování; žádá proto, aby byly prostřednictvím opravného rozpočtu na 
rok 2020 adekvátně navýšeny prostředky ve všech rozpočtových položkách týkajících 
se programu Erasmus+; 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. vyjadřuje politování nad škrty Rady v programu Kreativní Evropa, kvůli nimž tento 
program nemůže náležitě plnit svou úlohu, která spočívá v podpoře kulturních 
a kreativních odvětví v Unii, a tak ani posilovat evropský pocit sounáležitosti, sociální 
soudržnost, tvorbu pracovních míst a růst; trvá na tom, že míra financování musí 
odpovídat ambicím tohoto programu, a připomíná, že je kriticky podfinancován; žádá 
proto, aby namísto škrtů byly obnoveny a posíleny rozpočtové položky týkající se 
programu Kreativní Evropa, aby se podpořilo úsilí o povzbuzení 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;

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 a posílení souvisejících 
rozpočtových položek, aby se povzbudila občanská angažovanost a participativní 
demokracie; zdůrazňuje, že příští program Evropa pro občany potřebuje v dalším VFR 
na období 2021 až 2027 náležité finanční prostředky, nicméně v rámci programu 
Občané, rovnost, práva a hodnoty;

5. vyzývá Komisi, aby využila pozornosti, kterou si získal Evropský rok kulturního 
dědictví 2018, k vytvoření soudržné a dlouhodobé strategie pro propagaci a zachování 
kulturního dědictví v Evropě a aby pro tento účel vyčlenila nezbytné prostředky nejen 
na rok 2020, ale i v následujícím období; 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 
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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. naléhavě vyzývá, aby byl zachován a zajištěn návrh rozpočtu na rok 2020 vypracovaný 
Komisí pro multimediální opatření, včetně rozpočtu na síť Erasmus+ v rozpočtové 
položce Opatření v multimediální oblasti;

8. je velmi znepokojen závěry Evropského účetního dvora uvedenými v rychlém 
přezkumu Euronews, podle něhož finanční nařízení neobsahuje žádný odkaz na 
skutečnost, že stanice Euronews slouží všeobecnému unijnímu zájmu; naléhá proto na 
Komisi, aby ukončila s Euronews spolupráci.


