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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 do európskej mladej 
generácie, sociálnej súdržnosti a budovania pocitu spolupatričnosti v Európe; opätovne 
potvrdzuje, že výrazné zvýšenie rozpočtu na program Erasmus+ je rozhodujúce a veľmi 
očakávané občanmi, čo dokazuje objem prijatých žiadostí, ktorý zďaleka prevyšuje 
dostupné finančné prostriedky; vyzýva preto na primerané zvýšenie financovania 
v porovnaní s návrhom rozpočtu na rok 2020 v rámci všetkých rozpočtových riadkov 
programu Erasmus+; 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. vyjadruje poľutovanie nad škrtmi navrhnutými Radou v rámci programu Kreatívna 
Európa, ktoré oslabujú jeho úlohu 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 bol dlhodobo nedostatočne financovaný; preto v rozpore so škrtmi 
žiada, aby rozpočtové riadky zodpovedajúce programu Kreatívna Európa boli obnovené 
a posilnené 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;

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;

5. vyzýva Komisiu, aby využila pozornosť, ktorú si získal Európsky rok kultúrneho 
dedičstva 2018, na vytvorenie koherentnej dlhodobej stratégie na podporu a ochranu 
kultúrneho dedičstva v Európe 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 špecializované 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 
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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 zo strany Parlamentu;

7. naliehavo žiada, aby sa zachoval a zaistil návrh rozpočtu na rok 2020 vypracovaný 
Komisiou na multimediálne akcie vrátane rozpočtu siete Euranet+ v rámci 
rozpočtového riadku multimediálnych akcií;

8. je znepokojený závermi rýchleho preskúmania Európskeho dvora audítorov o televíznej 
stanici Euronews, v ktorom sa uvádza, že v nariadení o rozpočtových pravidlách už 
neexistuje žiadny odkaz na skutočnosť, že Euronews slúži všeobecnému záujmu Únie; 
preto naliehavo vyzýva Komisiu, aby ukončila spoluprácu s televíznou stanicou 
Euronews.


