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NÁVRHY

Výbor pro kulturu a vzdělávání vyzývá Rozpočtový výbor jako věcně příslušný výbor, aby 
do své zprávy začlenil tyto návrhy:

– s ohledem na návrh nařízení Rady, kterým se stanovuje víceletý finanční rámec na období 
2014–2020 (COM(2011)0398, COM(2012)0388),

– s ohledem na předlohu Interinstitucionální dohody mezi Evropským parlamentem, Radou 
a Komisí o spolupráci v rozpočtových záležitostech a řádném finančním řízení 
(COM(2011)0403),

– s ohledem na sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému 
hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů nazvané „Rozpočet strategie 
Evropa 2020“ (COM(2011)0500),

– s ohledem na své usnesení ze dne 8. června 2011 o investování do budoucnosti: nový 
víceletý finanční rámec (VFR) pro konkurenceschopnou, udržitelnou a inkluzivní Evropu 
(2010/2211(INI))1,

– s ohledem na návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zavádí „Erasmus 
pro všechny“ – program Unie pro vzdělávání, odbornou přípravu, mládež a sport 
(COM(2011)0788),

– s ohledem na návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zavádí program 
kreativní Evropa (COM(2011)0785),

– s ohledem na návrh nařízení Rady, kterým se na období 2014–2020 zavádí program 
„Evropa pro občany“ (COM(2011)0884),

– s ohledem na stanovisko Výboru pro právní záležitosti ze dne 28. března 2012 k právnímu 
základu návrhu nařízení Rady, kterým se na období 2014–2020 zavádí program „Evropa 
pro občany“,

– s ohledem na společné prohlášení Evropského parlamentu, Rady a Komise ze dne 22. října 
2008 nazvané „Partnerství pro komunikaci o Evropě”2,

– s ohledem na strategický dokument s názvem „Komunikace o Evropě, pro Evropu 
a v rámci Evropy“3,

– s ohledem na své usnesení ze dne 10. dubna 2008 o Evropském programu pro kulturu 
v globalizovaném světě (2007/2211(INI))4,

A. vzhledem k tomu, že vzdělávání, odborná příprava a mládež jsou klíčovou součástí 

                                               
1 Přijaté texty P7_TA(2011)0266.
2 Úř. věst. C 13, 20.1.2009, s. 3.
3 Komise, GŘ pro komunikaci, červen 2012.
4 Úř. věst. 247 E, 15.10.2009, s. 32.
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strategie Evropa 2020 a jejího hlavního cíle, jímž je snížení podílu osob, jež předčasně 
ukončily školní docházku, na méně než 10 % a zvýšení podílu mladých osob s titulem 
nebo diplomem nejméně na 40 %;

B. vzhledem k tomu, že mobilita v oblasti vzdělávání, odborné přípravy a mládeže přispívá 
k osobnímu rozvoji a k získávání dovedností, jež jsou na trhu práce v EU nezbytné; 
vzhledem k tomu, že tato mobilita přispívá rovněž k vytváření a udržení pracovních míst 
a snižování chudoby a má přímý dopad jak na krátkodobý hospodářský vzestup Evropy, 
tak na její dlouhodobý růst a produktivitu;

C. vzhledem k tomu, že výměny, které umožňuje mobilita v oblasti vzdělávání, odborné 
přípravy a mládeže, napomáhají rozvoji aktivního zapojení občanů do procesu evropské 
integrace a vytváření soudržnosti; 

D. vzhledem k tomu, že evropští ministři zodpovědní za vysokoškolské vzdělávání stanovili 
v roce 2009 cíl, že by v roce 2020 mělo nejméně 20 % osob, které získají diplom v rámci 
Evropského prostoru vysokoškolského vzdělávání, absolvovat část studia či odborné 
přípravy v zahraničí;

E. vzhledem k tomu, že evropská kulturní a tvůrčí odvětví výrazně přispívají k šíření kulturní 
a jazykové rozmanitosti, k vytváření a udržení pracovních míst a celkově 
k hospodářskému a sociálnímu blahobytu Evropy a mají pozitivní vedlejší účinek na další 
odvětví, např. cestovní ruch a digitální technologie;

F. vzhledem k tomu, že kulturní a tvůrčí odvětví významně přispívají k inovacím v oblasti 
vědecko-technického a územního rozvoje a tím k dosahování evropských cílů v oblasti 
růstu;

G. vzhledem k tomu, že audiovizuální odvětví hraje např. při vytváření vysoce 
kvalifikovaných profesí zaměřených do budoucna a také při ochraně a další podpoře 
pluralizmu a svobody sdělovacích prostředků zásadní hospodářskou, sociální a politickou 
roli;

H. vzhledem k tomu, že podle Úmluvy UNESCO o ochraně a podpoře rozmanitosti 
kulturních projevů přijaté dne 20. října 2005 má kulturní činnost, statky a služby jak 
hospodářskou, tak i kulturní povahu, jelikož jsou nositeli identit, hodnot a významů, 
a nemělo by se s nimi tedy zacházet tak, jako kdyby měly pouze odchodní hodnotu;

I. vzhledem k tomu, že evropská kultura je velmi rozmanitá a kvalitní a měla by být 
výrazněji začleněna do evropského diplomatického úsilí;

J. vzhledem k tomu, že dostupné a kvalitní vzdělávání je klíčovým nástrojem při budování 
evropského občanství a při řešení problematiky rozšířeného politického extremizmu v celé 
Evropě;

K. vzhledem k tomu, že větší zapojení občanů má pro Evropskou unii prvořadý význam, a je 
tudíž nutné vytvořit samostatný program týkající se evropského občanství;

L. vzhledem k zásadnímu významu strategie EU v oblasti komunikace při vytváření lepších 
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vazeb mezi Unií a jejími občany; vzhledem k tomu, že evropští občané ve stále větší míře 
využívají sociální média a internet, jež nabízejí příležitost k interaktivnímu 
a kooperativnímu spojení s politiky;

M. vzhledem k tomu, že nevrcholový sport má zásadní význam z hlediska prosazování 
fyzické činnosti upevňující zdraví a sociálního začlenění;

Doporučení

Aktuální programy

i) připomíná, že aktuální programy EU pro vzdělávání, mládež, média a kulturu jsou 
občanům blízké, dosahují vysoké míry uplatňování, vyznačují se znatelnou působností 
a vedlejším účinkem, včetně toho, že dosahují značných hospodářských výsledků, a tím, 
že shromažďují zdroje a prohlubují spolupráci mezi různými odvětvími a zúčastněnými 
stranami, představují jasný a ukázkový přínos ze strany EU;

ii) zdůrazňuje, že tyto programy hrají významnou úlohu také při řízení politiky členských 
států směry dohodnutými na úrovni Společenství a na mezivládní úrovni;

iii) konstatuje, že aktuální program celoživotního vzdělávání ve velké míře přispívá 
k individuálnímu rozvoji evropských občanů tím, že organizuje programy mobility 
na úrovni EU a tím zajišťuje maximální součinnost; připomíná, že tento program hraje 
důležitou roli také při koordinaci a modernizaci vnitrostátních politik vzdělávání 
a odborné přípravy a příslušných orgánů v rámci členských států;

iv)  připomíná, že po celém světě existuje stále více úspěšných internetových iniciativ 
v oblasti dálkového vzdělávání; vyzývá k zapojení investic do internetových iniciativ 
v oblasti dálkového vzdělávání a výuky elektronických dovedností;

v) zdůrazňuje, že program Mládež v akci posiluje obnovenou Strategii EU pro mládež 
(2010–2018) a prostřednictvím sociálního začleňování na základě neformálního 
a informálního vzdělávání a akcí zaměřených na dobrovolnickou oblast a pomocí rozvoje 
politik týkajících se mládeže na úrovni EU i členských států napomáhá většímu zapojení 
mládeže na všech úrovních;

vi)  připomíná, že jak program MEDIA, tak program MEDIA Mundus přispívá k podpoře 
a posilování evropské kinematografické a audiovizuální produkce a ke spolupráci v této 
oblasti mezi EU a třetími zeměmi a také ke zvyšování konkurenceschopnosti evropského
audiovizuálního odvětví; zdůrazňuje, že tyto programy představují významný přínos 
ze strany EU tím, že podporují distribuci evropských audiovizuálních děl a zvyšují jejich 
oběh a sledovanost uvnitř i mimo EU;

vii) zdůrazňuje, že cílem programu MEDIA je zachovat a zvýšit evropskou kulturní 
a jazykovou rozmanitost a zachovat a rozšiřovat její kinematografické a audiovizuální 
dědictví tím, že k němu bude mít veřejnost zajištěn přístup;

viii) připomíná, že program Kultura 2007 má výrazný vedlejší hospodářský účinek, hraje 
v oblasti podpory spolupráce v kulturní sféře jedinečnou roli a napomáhá rozvoji evropské 
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kulturní a jazykové rozmanitosti;

ix)  zdůrazňuje, že spolupráce v oblasti kultury a vzdělávání v rámci diplomatického úsilí EU 
povede rovněž k výrazným pozitivním vedlejším hospodářským i jiným účinkům;

x) připomíná, že aktuální program Evropa pro občany zapojuje do svých projektů více než 
milion občanů ročně, významně přispívá k rozvoji aktivního občanství a dobrovolnické 
práce a napomáhá tomu, aby si veřejnost uvědomila význam evropských hodnot, jako je 
solidarita, zákaz diskriminace a kulturní rozmanitost; poukazuje na to, že navrhovaný 
nový program představuje přínos tím, že Unii přibližuje občanům a vede k přeshraniční 
diskuzi;

Návrh Komise k programu „Erasmus pro všechny“

xi)  konstatuje, že návrh Komise slučuje v souladu s novými úkoly Unie v dané oblasti 
stávající program celoživotního vzdělávání a program Mládež v akci a obsahuje také 
samostatnou kapitolu věnovanou sportu; vzhledem k ambicím a záběru tohoto nového 
programu považuje navržený finanční rámec ve výši 17 299 000 000 EUR  za naprosté 
minimum; zdůrazňuje také, že velmi omezená částka určená pro všechna příslušná 
odvětví, zejména sport, nemůže být snížena, aniž by byla ohrožena účinnost daných 
politik;

xii) poukazuje na to, že návrh Komise nezohledňuje veškeré cílové skupiny a opatření 
stávajících programů, např. mobilita dospělých by již neměla samostatnou rozpočtovou 
položku; kromě toho konstatuje, že pokud jde o vysokoškolské vzdělávání, vyžaduje 
záměr Komise vyloučit doktorandy programu Erasmus Mundus z cílové skupiny 
programu Erasmus pro všechny a přesunout financování jejich mobility do programu 
„Horizont 2020“ bedlivé sledování, neboť tento plán by mohl oslabit vztah mezi 
výzkumem a vysokoškolským studiem (jehož nezbytnost neustále potvrzuje boloňský 
proces) a ohrozit strategie zakládání příslušných partnerství, které již tři roky podporuje 
program Erasmus Mundus, a navíc by se mohlo stát, že nebude brát v úvahu vzdělávací 
rozměr doktorského studia programu Erasmus Mundus a že toto studium se omezí 
na aplikovaný výzkum;

xiii) důrazně doporučuje, aby byly částky přidělené pro jednotlivá odvětví vzdělávání, 
tj. školní vzdělávání, učňovské a odborné vzdělávání, vyšší vzdělávání a vzdělávání 
dospělých, a pro mládež, jak je uvedeno v důvodové zprávě k návrhu, začleněny 
do právního základu, aby tím byla zajištěna jejich právní závaznost a aby byly předmětem 
rozhodnutí rozpočtového orgánu; vyjadřuje znepokojení nad tím, že minimální vyčleněné 
částky, tak jak jsou navrženy, představují pouze 56 % celkového rozpočtu; zdůrazňuje, 
že je nutné tyto částky zvýšit, aby bylo zajištěno spolehlivé financování různých odvětví; 
doporučuje také, aby Parlament na základě hodnotící zprávy Komise provedl v polovině 
období přehodnocení přidělených finančních částek;

xiv) poukazuje na současnou alarmující výši nezaměstnanosti mládeže a se znepokojením 
konstatuje, že politika péče o mládež není v návrhu Komise dostatečně zřejmá; zdůrazňuje 
potřebu vytvořit pro oblast mládeže samostatnou kapitolu a samostatnou rozpočtovou 
položku;



AD\910859CS.doc 7/10 PE491.319v03-00

CS

xv) bere na vědomí, že do návrhu programu Erasmus pro všechny bylo začleněno financování 
mobility na magisterské úrovni; zdůrazňuje, že by toto financování nemělo nahradit již 
zavedený systém grantů, a poukazuje na to, že aby byl tento systém sociálně únosný, je 
zejména v době krize nutné zavést hranice financování, které by závisely na příjmech;

xvi) zdůrazňuje, že do návrhu je nutné zahrnout pevné odhodlání dosáhnout sociálního 
začlenění prostřednictvím zajištění rovného přístupu k mobilitě po dobu celého 
vzdělávacího procesu a procesu odborné přípravy na všech úrovních; v tomto ohledu 
poukazuje na význam využívání příležitostí podle možností každého jednotlivce, zejména 
v případě studentů s nižším příjmem;

xvii) konstatuje, že evropská záruka pro mladé lidi by s přiměřenou podporou mohla po roce 
2014 přinést významné hospodářské výsledky;

xviii) konstatuje, že program EU pro financování sportu může navázat na zkušenosti 
s přípravnými opatřeními v oblasti rozvoje evropského rozměru v oblasti sportu, jak 
stanovuje článek 165 Lisabonské smlouvy, zejména s ohledem na sociální začlenění;

Návrh Komise k programu „Kreativní Evropa“

xix) konstatuje, že Komise má v plánu sloučit stávající programy MEDIA, MEDIA Mundus 
a Kultura 2007; zdůrazňuje však, že toto sloučení může ohrozit stávající úspěch v rámci 
dotyčných oblastí; poukazuje na to, že je v zájmu transparentnosti a zřetelnosti důležité, 
aby pro složku MEDIA, složku Kultura a složku přesahující několik odvětví byly v rámci 
rozpočtu přiděleny samostatné částky a vytvořeny samostatné rozpočtové položky;

xx) konstatuje, že Komise počítá s rozpočtem 1 801 000 000 EUR; považuje tuto částku 
za naprosté minimum k zajištění řádného fungování navrženého nového víceletého 
programu; zdůrazňuje, že pro program Kultura a MEDIA byly vyčleněny již tak velmi 
omezené finanční prostředky, které nemohou být dále kráceny, aniž by to ohrozilo 
účinnost těchto programů;

xxi) poukazuje na to, že plánované orientační přidělené částky na složku MEDIA, složku 
Kultura a složku přesahující několik odvětví nejsou stanoveny v právním základu, 
ale pouze v důvodové zprávě k danému návrhu; zdůrazňuje, že jasné rozdělení mezi 
složkami musí být včleněno do právního základu, aby tím byla zajištěna jejich právní 
závaznost a aby byly předmětem rozhodnutí rozpočtového orgánu;

xxii) zdůrazňuje, že výsledkem momentálních nulových nebo zanedbatelných investic 
do kultury v mnoha programech a okruzích rozpočtu Evropské unie je nutnost vyhnout se 
plýtvání potenciálem, kterým odvětví kultury disponuje ve smyslu vytváření inovací, což 
může znamenat ztrátu příležitosti k podpoře inteligentního a udržitelného růstu 
podporujícího začlenění;

xxiii) potvrzuje, že v průběhu akcí zahájených v rámci programu Kreativní Evropa bude nutné 
sledovat cíle a výsledky, které by v souladu s dvojí povahou této oblasti zohlednily nejen 
ekonomické, ale i sociální a kulturní faktory;

xxiv) vítá myšlenku finančního nástroje, který by řešil problém obtížného přístupu subjektů 
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kulturních a tvůrčích odvětví k úvěrům, a doporučuje, aby záruky poskytované finančním 
zprostředkovatelům pomocí tohoto nástroje byly doplněny o předem stanovená vyrovnaná 
portfolia a aby zaručily rovný přístup všech členských států a všech druhů subjektů, ať už 
ziskových či neziskových, a transparentní a kontrolované řízení;

Návrh Komise k programu „Evropa pro občany“

xxv) konstatuje, že navržený finanční rámec pro provádění tohoto programu činí 
229 000 000 EUR, což představuje v porovnání s rozpočtem na stávající program velmi 
omezené navýšení finančních prostředků; zdůrazňuje, že tato částka je naprostým 
minimem k zajištění řádného fungování navrženého programu;

xxvi) se znepokojením konstatuje, že ani v návrhu, ani v jeho přílohách nejsou stanoveny 
orientační přidělené částky na každou složku; zdůrazňuje, že tyto přidělené částky musejí 
být začleněny do právního základu, aby se staly předmětem rozhodnutí rozpočtového 
orgánu;

xxvii) poukazuje na to, že finanční rámec pro nový program by měl být ve stejné míře 
přístupný pro všechny zúčastněné skupiny;

xxviii) důrazně doporučuje přiznat rozpočtovou prioritu snadno dostupným projektům 
a projektům malého rozsahu, jež by byly co nejblíže občanům;

xxix) důrazně trvá na tom, že by se návrh Komise týkající se programu „Evropa pro občany“ 
měl přijímat postupem spolurozhodování;

Obecné připomínky

xxx) zdůrazňuje význam flexibilního vynakládání prostředků v rámci víceletého finančního 
rámce a podotýká, že existence malých okruhů, jako je aktuální okruh 3b, 
brání přerozdělování zdrojů mezi jednotlivými programy; naléhavě vyzývá k tomu, aby 
se tyto malé okruhy či podokruhy v příštím VFR nevyskytovaly;

xxxi) připomíná, že investice Evropského sociálního fondu a Evropského fondu 
pro regionální rozvoj do vzdělávání a odborné přípravy by měly v letech 2007–2013 
představovat více než 72 mld. eur a do výzkumu a inovací 60 mld. eur; má za to, 
že existují možnosti financování kulturní činnosti v rámci několika programů Unie, 
např. prostřednictvím strukturálních fondů či nástrojů pro vnější činnost; zdůrazňuje proto 
význam maximálního využití součinnosti a multiplikačního účinku mezi jednotlivými 
částmi rozpočtu, zejména mezi strukturálními politikami na straně jedné a politikami 
vzdělávání, odborné přípravy, mládeže a kultury na straně druhé;

xxxii) požaduje, aby se zajistilo, aby bylo mobilitu dospělých, kteří se vzdělávají (včetně osob 
na trhu práce a zájemců o studium z řad dospělých), možné financovat ze strukturálních 
fondů, a aby bylo toto financování dostupnější;

xxxiii) doporučuje zlepšit v rámci příštího návrhu víceletého finančního rámce dostupnost 
příležitostí pro občany a zúčastněné strany; v tomto ohledu považuje za důležité 
zjednodušit administrativní a finanční zátěž související s programy EU;
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xxxiv) domnívá se, že nevládní organizace hrají při dosahování cílů stanovených v příštím 
VFR významnou roli, a důrazně doporučuje, aby byla uznána jejich úloha jako klíčových 
hráčů v rámci evropského občanského dialogu a aby jim byla zejména v období krize 
poskytnuta náležitá administrativní a finanční podpora;

xxxv) zdůrazňuje význam evropského nástroje sousedství pro podporu mobility a občanské 
společnosti v zemích zahrnutých do evropské politiky sousedství; v této souvislosti 
připomíná, že je třeba zachovat rovnováhu při rozdělování finančních prostředků mezi 
jižní a východní rozměr evropské politiky sousedství;

xxxvi) připomíná, že evropští občané využívají sociální média a internet stále více jako zdroj 
zpravodajství a kulturního obsahu i jako příležitost k interaktivnímu a kooperativními 
spojení s politiky; vyzývá orgány EU, aby využívaly sociální média a další internetové 
nástroje a aktivněji vstupovali do kontaktu s občany, například prostřednictvím využívání 
programů, jako je Sharing Europe; vyzývá orgány EU, aby dávaly k dispozici více 
informací o veřejném sektoru za účelem jejich dalšího využití;

xxxvii) důrazně doporučuje, aby byl oblasti komunikace přidělen vlastní právní základ a aby 
byly zvýšeny jak závazky, tak platby vyčleněné na činnost v rámci politik v oblasti 
komunikace, aby bylo možné co nejoptimálněji zahájit dialog s občany. 
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