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POBUDE

Odbor za kulturo in izobraževanje poziva Posebni odbor za politične izzive in proračunska 
sredstva za trajnostno Evropsko unijo po letu 2013 kot pristojni odbor, da v svoj predlog 
resolucije vključi naslednje predloge:

Struktura in trajanje večletnega finančnega okvira 

1. ugotavlja, da majhni razdelki, kot je razdelek 3b v trenutnem večletnem finančnem okviru, 
ovirajo prerazporejanje sredstev med programi; poziva k pregledu majhnih razdelkov in 
podrazdelkov v naslednjem večletnem finančnem okviru;

2. poudarja, da je treba najti pravo ravnovesje med predvidljivostjo in prožnostjo pri 
določanju večletnih izdatkov; meni, da bi to dosegli s sedemletnim finančnim okvirom; 
meni, da bi bil lahko primeren tudi večletni finančni okvir po formuli 5 + 5 let, če bi 
vključeval celovit vmesni pregled ob polni vključenosti Parlamenta;

Evropska dodana vrednost: splošno

3. poudarja, da obstoječi programi financiranja na področju izobraževanja, mladine, medijev 
in kulture z združevanjem virov in spodbujanjem sodelovanja ustvarjajo evropsko dodano 
vrednost; poudarja, da ti programi prispevajo gospodarstvu EU in ugotavlja, da so bili 
oblikovani glede na potrebe v zadevnih sektorjih in da imajo visoko stopnjo izvajanja ter 
ustvarjajo znatne učinke finančnega vzvoda in prelivanja;

4. opozarja, da je eden od petih glavnih ciljev strategije Evropa 2020 zmanjšati delež 
osipnikov pod 10 % in povečati delež mladih s končano višjo in visokošolsko izobrazbo 
oziroma z ustreznim strokovnim usposabljanjem vsaj na 40 %; je zaskrbljen, ker še ni 
nobenih nacionalnih programov za doseganje teh ciljev; poudarja, da so izobraževanje, 
usposabljanje in mobilnost mladih, pa tudi mobilnost na področju izobraževanja in 
poklicnega usposabljanja odraslih, pomembni za ustvarjanje in varovanje delovnih mest in 
zmanjševanje revščine, zato so ključni za kratkoročno oživitev gospodarstva ter 
dolgoročno rast in produktivnost v Evropi; poudarja, da je trenutno brezposelnost v EU 
med mladimi do 25. leta skoraj 20-odstotna; opozarja, da so pobude politike EU v 
sodelovanju z državami članicami pripomogle k modernizaciji politik na področju 
izobraževanja in usposabljanja;

5. poudarja, da so izobraževanje, usposabljanje, mobilnost in naložbe v raziskave in razvoj 
temelj za inovacije, zaposlovanje in gospodarsko rast v Evropi;

6. meni, da imajo programi EU pomembno vlogo pri vodenju nacionalnih politik v smeri, ki 
je bila dogovorjena na medvladni ravni, in proti ciljem strategije Evropa 2020; opozarja, 
da so pobude politike EU prispevale k modernizaciji politik in institucij na področju 
izobraževanja in usposabljanja v državah članicah;

7. poudarja pomen izobraževalnega, kulturnega, ustvarjalnega in medijskega sektorja kot 
pomembnega sestavnega dela gospodarske vrednostne verige za doseganje ciljev strategije 
Evropa 2020 v zvezi z zaposlovanjem, produktivnostjo in socialno kohezijo; ugotavlja, da 
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ima sektor kulturnih in ustvarjalnih industrij poleg tega, da neposredno prispeva k BDP, 
tudi pozitiven učinek prelivanja na druge gospodarske sektorje, kot so turizem, 
podjetništvo in digitalne tehnologije; meni, da imajo politične pobude in programi EU na 
teh področjih pomembno „evropsko dodano vrednost“;

Evropska dodana vrednost: posamezni programi

Vseživljenjsko učenje

8. poudarja, da program vseživljenjskega učenja na splošno prispeva k individualnemu 
razvoju evropskih državljanov z organiziranjem shem mobilnosti na ravni EU in s tem 
dosega kar največje sinergije; ugotavlja, da države članice brez pomoči ne bi mogle 
financirati podobnih ukrepov in da zato program vsem državljanom EU lajša dostop do 
mobilnosti pri učenju; ugotavlja, da se mednarodne izkušnje in večjezičnost vedno bolj 
cenijo na trgu dela; zato je prepričan, da študij v tujini izboljšuje možnosti za zaposlitev;

9. poudarja, da je stopnja izvajanja podprograma Erasmus skoraj 100-odstotna; opozarja na 
dobro dokumentirane dokaze o tem, da program Erasmus občutno povečuje možnosti za 
študij v tujini in študentom zagotavlja širši spekter veščin, kar študentom, ki sodelujejo v 
tem programu, bistveno povečuje poznejše možnosti za zaposlitev in precej prispeva k 
evropski konkurenčnosti;

10. poudarja, da podprogrami Comenius, Leonardo da Vinci in Grundtvig spodbujajo 
partnerstva in izmenjave najboljših praks po vsej Evropi, kar učiteljem in učencem 
omogoča, da pridobivajo nova znanja; priznava, da zato prispevajo k boljšemu 
razumevanju kulturne in jezikovne raznolikosti v šolah, izobraževanju odraslih in 
poklicnem izobraževanju ter k izboljšanju baze znanj in veščin Evropejcev, kar pa 
neposredno povečuje konkurenčnost Evrope; se zaveda uspešnosti programa Erasmus 
Mundus (2009–2013) pri vzpostavljanju partnerstev z univerzami zunaj EU in 
izpostavljanju posebnih značilnosti visokošolskega izobraževanja v Evropi, s čimer je 
mogoče privabiti nadarjene mlade ljudi s ciljem povečanja konkurenčnosti EU na svetovni 
ravni;

11. poudarja, da je internacionalizacija izobraževanja družbeno-kulturnega in gospodarskega 
pomena; priznava, da evropske univerze izgubljajo prednost kot središča odličnosti in 
meni, da je treba sprejeti ukrepe, da bi pritegnili najbolj nadarjene posameznike zunaj EU;
vztraja, naj Komisija spodbudi čezmejno mobilnost raziskovalcev, študentov, 
znanstvenikov in učiteljev v EU in zunaj nje;

Kultura 2007

12. poudarja, da ima program Kultura 2007 edinstveno vlogo pri spodbujanju čezmejnega in 
vseevropskega sodelovanja na področju kulture, saj zmanjšuje ovire za mobilnost ter 
spodbuja kulturno in jezikovno raznolikost Evrope; opozarja na pomemben učinek 
prelivanja gospodarskih koristi, ki ga ima ta program; poudarja povezovalni značaj kulture 
in ga podpira kot bistveni element v zunanjih odnosih Unije;

13. poudarja, da program dosega širšo javnost, ima posebno vlogo pri oblikovanju 
državljanstva in socialnega vključevanju ter zato popolnoma podpira proces evropskega 
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povezovanja;

14. ugotavlja, da se program zelo razlikuje glede na številne kategorije upravičencev in 
ukrepov, kar deloma zagotavlja njegovo uspešno izvajanje;

Mladi v akciji

15. opozarja, da Lizbonska pogodba spodbuja sodelovanje mladih v demokratičnem življenju 
v Evropi; meni, da program Mladi v akciji prispeva k temu in krepi obnovljeno strategijo 
EU za mlade (2010–2018);

Evropa za državljane 

16. opozarja, da program Evropa za državljane podpira sodelovanje državljanov EU prek 
nadnacionalnih projektov sodelovanja (kot so partnerstva pobratenih mest) in tako 
prispeva k razvoju aktivnega državljanstva EU; poudarja, da je prostovoljno delo bistveno 
za dejavno državljanstvo in demokracijo, ker konkretno izraža evropske vrednote, kot sta 
solidarnost in nediskriminacija, ter s tem prispeva k usklajenemu razvoju evropske 
družbe; znova poudarja pomen obnovljene zavezanosti k prostovoljnemu delu kot 
sestavnemu delu programa Evropa za državljane;

MEDIA

17. poudarja pomembno vlogo programov MEDIA in MEDIA Mundus pri krepitvi 
konkurenčnosti evropske avdio-vizualne industrije in povečanju njenega občinstva; 
ugotavlja zlasti, da imajo ti programi glede na to, da so nacionalni podporni mehanizmi v 
glavnem povezani s fazo produkcije, pomembno evropsko dodano vrednost, saj podpirajo 
čezmejno (in dejansko tudi svetovno) distribucijo evropskih avdio-vizualnih del; zato 
vztraja, da se ti programi ohranijo/obnovijo kot posamezni programi ter da se tako 
zagotovi njihova dodana vrednost in prepoznavnost;

18. priznava, da je digitalizacija sektorja pomembna za programe MEDIA;

Prihodnji program športa

19. opozarja na pomembnost športa za zdravje, gospodarsko rast in zaposlovanje, turizem in 
socialno vključenost ter na dejstvo, da daje člen 165 PDEU EU nove pristojnosti na tem 
področju; pozdravlja sporočilo Komisije z naslovom „Razvijanje evropske razsežnosti v 
športu“ (KOM(2011)0012) kot prvi korak v procesu ocenjevanja dodane vrednosti športa, 
zlasti vsakodnevne telovadbe, ter osredotočanja na družbeno, gospodarsko in 
organizacijsko razsežnost športa;

Proračunske posledice

20. meni, da bi lahko dodelitev ustreznih sredstev za izobraževanje, ki je del strategije Evropa 
2020, precej prispevala k doseganju njenih ciljev;

21. ugotavlja, da so programi EU na področju izobraževanja, mladine, medijev in kulture 
uspešni, saj je stopnja izvajanja teh programov visoka in ker ustvarjajo očitno evropsko 
dodano vrednost, saj krepijo občutek evropske identitete in pripadnosti, ter poziva k 
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ustreznemu financiranju, kar pomeni občutno povečanje sredstev;

22. poziva k zagotavljanju zadostnih finančnih sredstev za ambiciozen program na področju 
športa v skladu z novimi odgovornostmi Unije na tem področju;

23. poudarja pomen doseganja kar največje sinergije in multiplikacijskih učinkov med 
različnimi deli proračuna, zlasti med strukturnimi politikami na eni strani ter projekti na 
področju vseživljenjskega učenja, mladine in kulture na drugi;

24. meni, da je treba nujno sprejeti ukrepe za javno promocijo programov na področju kulture, 
izobraževanja, mladine in množičnih medijev.
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