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NÁVRHY

Výbor pre kultúru a vzdelávanie vyzýva Výbor pre rozpočet, aby ako gestorský výbor zaradil 
do svojej správy tieto návrhy:

– so zreteľom na návrh nariadenia Rady, ktorým sa ustanovuje viacročný finančný rámec 
na roky 2014 – 2020 (COM(2011)0398), COM(2012)0388),

– so zreteľom na návrh Medziinštitucionálnej dohody medzi Európskym parlamentom, 
Radou a Komisiou o spolupráci v oblasti rozpočtu a riadnom finančnom hospodárení 
(COM(2011)0403),

– so zreteľom na oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu 
hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov s názvom Rozpočet stratégie 
Európa 2020 (COM(2011)0500),

– so zreteľom na svoje uznesenie z 8. júna 2011 s názvom Investovanie do budúcnosti: nový 
viacročný finančný rámec (VFR) pre konkurencieschopnú, udržateľnú a inkluzívnu 
Európu (2010/2211(INI))1, 

– so zreteľom na návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zriaďuje 
Erasmus pre všetkých, program Únie pre vzdelávanie, odbornú prípravu, mládež a šport 
(COM(2011)0788),

– so zreteľom na návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa ustanovuje 
program Tvorivá Európa (COM(2011)0785),

– so zreteľom na návrh nariadenia Rady, ktorým sa na obdobie rokov 2014 – 2020 
ustanovuje program „Európa pre občanov“ (COM(2011)0884),

– so zreteľom na stanovisko Výboru pre právne veci z 28. marca 2012 k právnemu základu 
návrhu nariadenia Rady, ktorým sa na obdobie rokov 2014 – 2020 ustanovuje program 
„Európa pre občanov“,

– so zreteľom na spoločné vyhlásenie Európskeho parlamentu, Rady a Komisie 
z 22. októbra 2008 s názvom Komunikovanie o Európe v partnerstve2,

– so zreteľom na strategický dokument s názvom Komunikovanie o Európe, pre Európu 
a Európou3,

– so zreteľom na svoje uznesenie z 10. apríla 2008 o európskej stratégii pre kultúru 
v globalizovanom svete (2007/2211(INI))4,

A. keďže záležitosti týkajúce sa vzdelávania, odbornej prípravy a mládeže sú rozhodujúcimi 

                                               
1 Prijaté texty, P7_TA(2011)0266.
2 Ú. v. EÚ C 13, 20.1.2009, s. 3.
3 GR Komisie pre komunikáciu, jún 2012.
4 Ú. v. EÚ C 247 E, 15.10.2009, s.32.
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zložkami stratégie Európa 2020 a jej najdôležitejšieho cieľa, ktorým je znížiť podiel osôb 
s predčasne ukončenou školskou dochádzkou na menej ako 10 % a zvýšiť podiel mladých 
ľudí s ukončeným vzdelaním alebo diplomom aspoň na 40 %;

B. keďže vzdelávacia mobilita v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy a mládeže prispieva 
k osobnému rozvoju a získavaniu zručností, ktoré sú potrebné na trhu práce v EÚ; keďže 
tiež prispieva k tvorbe a ochrane pracovných miest a znižovaniu chudoby a má priamy 
vplyv tak z hľadiska krátkodobého oživenia hospodárstva Európy, ako aj jej 
dlhodobejšieho rastu a produktivity;

C. keďže výmeny sprostredkované vzdelávacou mobilitou v oblasti vzdelávania, odbornej 
prípravy a mládeže prispievajú k rozvoju aktívnej účasti občanov na európskej integrácii 
a súdržnosti;

D. keďže európski ministri zodpovední za vyššie vzdelávanie stanovili v roku 2009 cieľ, že 
v roku 2020 by aspoň 20 % absolventov z európskej oblasti vyššieho vzdelávania malo 
študovať alebo absolvovať odbornú prípravu v zahraničí;

E. keďže európske kultúrne a tvorivé odvetvia vo veľkom rozsahu prispievajú k šíreniu 
kultúrnej a jazykovej rozmanitosti, tvorbe a ochrane pracovných miest a všeobecnejšie 
k hospodárskemu a sociálnemu blahu Európy, a majú tak pozitívny vedľajší vplyv aj na 
iné odvetvia hospodárstva, napríklad cestovný ruch a digitálne technológie;

F. keďže podniky v kultúrnom a tvorivom odvetví zohrávajú zásadnú úlohu pri inováciách 
súvisiacich s vedeckým, technologickým a územným rozvojom, čím Európe pomáhajú 
dosiahnuť jej ciele týkajúce sa rastu;

G. keďže audiovizuálny sektor zohráva dôležitú hospodársku, sociálnu a politickú úlohu, 
napríklad pri tvorbe vysokokvalifikovaných pracovných miest s perspektívou 
do budúcnosti a tiež pri ochrane a pretrvávajúcej podpore plurality a slobody médií;

H. keďže v súlade s Dohovorom UNESCO o ochrane a podpore rozmanitosti kultúrnych 
prejavov prijatým 20. októbra 2005 majú kultúrne aktivity, tovary a služby dvojakú 
povahu, ekonomickú a kultúrnu, pretože sú nositeľmi identít, hodnôt a posolstiev, 
a nemalo by sa teda s nimi zaobchádzať, akoby mali len obchodnú hodnotu;

I. keďže európska kultúra je veľmi rozmanitá a kvalitná a mala by sa viac začleniť do 
diplomatického úsilia Európy;

J. keďže dostupné a kvalitné vzdelávanie a kultúra sú základným nástrojom na podporu 
európskeho občianstva a na boj proti politickému extrémizmu rozšírenému v celej Európe;

K. keďže posilnenie účasti občanov má pre Európsku úniu prvoradý význam, a preto je 
potrebný osobitný program v oblasti občianstva;

L. keďže komunikačná stratégia EÚ má zásadný význam pre vytváranie lepších prepojení 
medzi Úniou a jej občanmi; keďže európski občania čoraz viac využívajú sociálne médiá 
a internet, ktoré predstavujú možnosť interaktívne sa spojiť s politikmi a tvorcami politík 
a vzájomne spolupracovať;
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M. keďže masový šport má rozhodujúci význam pri podpore telesnej aktivity zlepšujúcej 
zdravie a sociálneho začlenenia;

Odporúčania

Súčasné programy

i) pripomína, že súčasné programy EÚ v oblasti vzdelávania, mládeže, médií a kultúry sú 
blízke občanom, vyznačujú sa vysokou mierou plnenia, vyvolávajú značný pákový efekt 
a pozitívne vedľajšie účinky vrátane významných hospodárskych výsledkov a prinášajú 
jasnú a preukázateľnú európsku pridanú hodnotu tým, že podporujú mobilitu, združujú 
zdroje a posilňujú spoluprácu medzi rôznymi odvetviami a zainteresovanými stranami;

ii) upozorňuje na to, že tieto programy zohrávajú dôležitú úlohu aj v nasmerovaní 
vnútroštátnych politík smermi, ktoré sú schválené na úrovni Spoločenstva a na 
medzivládnej úrovni;

iii) konštatuje, že súčasný akčný program v oblasti celoživotného vzdelávania značne 
prispieva k individuálnemu rozvoju európskych občanov zabezpečovaním systémov 
mobility na úrovni EÚ, a teda zaistením maximálnych synergických efektov; pripomína, 
že tento program zohráva dôležitú úlohu pri koordinácii a modernizácii vnútroštátnych 
politík vzdelávania a odbornej prípravy, ako aj príslušných inštitúcií v rámci členských 
štátov;

iv)  pripomína, že vo svete rastie počet úspešných iniciatív v oblasti online vzdelávania na 
diaľku; vyzýva na zahrnutie investícií do iniciatív v oblasti online vzdelávania na diaľku 
a výučby digitálnej gramotnosti;

v) zdôrazňuje, že program Mládež v akcii posilňuje obnovenú Stratégiu EÚ pre mládež 
(2010 – 2018) a prispieva k posilneniu účasti mládeže na všetkých úrovniach 
presadzovaním sociálneho začlenenia prostredníctvom neformálneho vzdelávania 
a informálneho učenia a prostredníctvom akcií zameraných na dobrovoľnícky sektor, ako 
aj podporou rozvoja politík pre mládež na úrovni EÚ a na vnútroštátnej úrovni;

vi)  pripomína, že programy MEDIA a MEDIA Mundus prispievajú k podporovaniu 
a posilňovaniu európskych odvetví kinematografie a audiovizuálnej výroby, k spolupráci 
v tejto oblasti medzi EÚ a tretími krajinami a tiež k posilňovaniu konkurencieschopnosti 
európskeho audiovizuálneho sektora; zdôrazňuje, že uvedené programy vytvárajú 
významnú európsku pridanú hodnotu tým, že podporujú distribúciu európskych 
audiovizuálnych diel, zvyšujú ich obeh a sledovanosť v rámci EÚ, ako aj mimo nej;

vii) zdôrazňuje, že program MEDIA je zameraný na zachovanie a posilnenie európskej 
jazykovej a kultúrnej rozmanitosti, ako aj kinematografického a audiovizuálneho 
dedičstva tým, že zabezpečuje jeho sprístupnenie verejnosti;

viii) pripomína, že program Kultúra 2007 má významný vedľajší ekonomický účinok 
a zohráva jedinečnú úlohu pri podporovaní spolupráce v oblasti kultúry a posilňovaní 
európskej kultúrnej a jazykovej rozmanitosti;
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ix)  zdôrazňuje, že spolupráca v kultúrnej oblasti a v oblasti vzdelávania v rámci
diplomatického úsilia EÚ prinesie aj významné ekonomické a ďalšie pozitívne vedľajšie 
účinky;

x) pripomína, že aktuálny program Európa pre občanov sa v rámci svojich projektov týka 
viac ako milióna občanov ročne a vo veľkej miere prispieva k rozvoju aktívneho 
občianstva a dobrovoľnej práce, ako aj k zvyšovaniu povedomia o európskych hodnotách, 
ako sú solidarita, nediskriminácia a kultúrna rozmanitosť; konštatuje, že navrhovaný nový 
program vytvára pridanú hodnotu tým, že Úniu približuje k jej občanom a vyvoláva 
cezhraničnú diskusiu;

Návrh Komisie týkajúci sa programu Erasmus pre všetkých

xi)  berie na vedomie, že návrh Komisie zlučuje existujúci akčný program v oblasti 
celoživotného vzdelávania s programom Mládež v akcii a obsahuje aj osobitnú kapitolu 
týkajúcu sa športu v súlade s novými právomocami Únie v tejto oblasti; považuje 
navrhované finančné krytie vo výške 17 299 000 000 EUR za úplné minimum vzhľadom 
na ciele a rozsah nového programu; rovnako zdôrazňuje, že veľmi obmedzenú sumu 
vyčlenenú pre všetky dotknuté odvetvia, najmä šport, nie je možné znížiť bez toho, aby to 
ohrozilo efektívnosť politík;

xii) konštatuje, že návrh Komisie nezahŕňa všetkých cieľových príjemcov a opatrenia 
obsiahnuté v súčasných programoch: napríklad pre mobilitu dospelých už nebudú 
osobitne vyčlenené prostriedky v rozpočte; v súvislosti s vyšším vzdelávaním tiež 
konštatuje, že plán Komisie vylúčiť doktorandských študentov programu Erasmus 
Mundus z rozsahu pôsobnosti programu Erasmus pre všetkých a presunúť financovanie na 
podporu ich mobility do programu Horizont 2020 sa musí veľmi pozorne sledovať, keďže 
tento plán by mohol oslabiť väzbu medzi výskumom a vyšším vzdelávaním (potreba čoho 
sa stále opakuje v bolonskom procese) a ohroziť stratégie zakladania, ktoré v posledných 
troch rokov umožnil existujúci program Erasmus Mundus, a takisto by sa mohlo stať, že 
by sa nezohľadnil vzdelávací aspekt doktorátov v rámci programu Erasmus Mundus a že 
by tak boli obmedzené na aplikovaný výskum;

xiii) dôrazne odporúča začlenenie rozpočtových prostriedkov na každú z oblastí vzdelávania, 
t. j. školské vzdelávanie, odborné vzdelávanie a odbornú prípravu, vyššie vzdelávanie 
a vzdelávanie dospelých, ako aj na mládež, ktoré sú uvedené v dôvodovej správe návrhu, 
do právneho základu tak, aby sa stali právne záväzné a aby podliehali rozhodnutiu 
rozpočtového orgánu; vyjadruje znepokojenie nad skutočnosťou, že navrhovaná 
minimálna výška rozpočtových prostriedkov predstavuje len 56 % celkového rozpočtu; 
podčiarkuje potrebu zvýšiť uvedenú sumu s cieľom zabezpečiť spoľahlivé financovanie 
jednotlivých oblastí; tiež odporúča ustanoviť preskúmanie rozpočtových prostriedkov 
v polovici obdobia, ktoré Európsky parlament vykoná na základe hodnotiacej správy 
Komisie;

xiv) upozorňuje na súčasnú alarmujúcu mieru nezamestnanosti mladých ľudí a so 
znepokojením konštatuje, že politika mládeže nie je v návrhu Komisie dostatočne 
viditeľná; zdôrazňuje potrebu vytvoriť osobitnú rozpočtovú kapitolu a riadok pre činnosti 
zamerané na mládež;
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xv) berie na vedomie, že do návrhu bol zahrnutý program Erasmus pre všetkých na 
financovanie mobility na úrovni druhého stupňa vysokoškolského vzdelávania; 
zdôrazňuje, že by sa tým nemal nahradiť v súčasnosti zavedený systém grantov, 
a zdôrazňuje význam zavedenia prahových hodnôt podmienených príjmami, aby bol 
sociálne udržateľný, a to najmä v období krízy;

xvi) poukazuje na potrebu zahrnúť silný záväzok k sociálnemu začleneniu zaistením 
rovnakého prístupu k vzdelávacej mobilite v celom vzdelávaní a odbornej príprave a na 
všetkých úrovniach; v tomto ohľade upozorňuje na význam zaistenia využívania 
príležitostí, ktoré sú prispôsobené každému jednotlivcovi, a to najmä v prípade študentov 
s nižšími príjmami;

xvii) poznamenáva, že iniciatíva na ochranu európskej mládeže by s vhodnou podporou 
mohla priniesť významné hospodárske výsledky presahujúce časový rámec roka 2014;

xviii) konštatuje, že program EÚ pre šport môže stavať na skúsenostiach z prípravných akcií 
pri rozvoji rozmeru EÚ v športe, ako sa ustanovuje v článku 165 Lisabonskej zmluvy, 
najmä v súvislosti so sociálnym začlenením;

Návrh Komisie týkajúci sa programu Tvorivá Európa

xix) berie na vedomie zámer Komisie zlúčiť existujúce programy MEDIA, MEDIA Mundus 
a Kultúra 2007; zdôrazňuje však, že zlúčenie týchto programov by mohlo oslabiť úspech, 
ktorý sa v súčasnosti dosiahol v príslušných oblastiach; zdôrazňuje, že v záujme 
transparentnosti a prehľadnosti má zásadný význam, aby sa vytvorili osobitné rozpočtové 
prostriedky a osobitné rozpočtové riadky pre programy MEDIA, Kultúra a prierezové 
oblasti;

xx) poznamenáva, že Komisia počíta s rozpočtom vo výške 1 801 000 000 EUR; uvedenú 
sumu považuje za absolútne minimum na zabezpečenie úplného fungovania navrhnutého 
nového viacročného programu; zdôrazňuje však, že nie je možné ďalej znižovať veľmi 
obmedzené prostriedky pre programy Kultúra a MEDIA bez toho, aby bola ohrozená ich 
účinnosť;

xxi) zdôrazňuje, že orientačné sumy rozpočtových prostriedkov pre programy MEDIA, 
Kultúra a prierezové oblasti nie sú stanovené v právnom základe, ale len v dôvodovej 
správe návrhu; zdôrazňuje, že jasné rozdelenie medzi oblasťami musí byť začlenené do 
právneho základu, aby sa stalo právne záväzné a aby podliehalo rozhodnutiu 
rozpočtového orgánu;

xxii) zdôrazňuje, že súčasný nedostatok alebo okrajová povaha investícií do odvetvia kultúry 
v rámci mnohých programov EÚ a rozpočtových okruhov spôsobuje, že je nevyhnutné 
predchádzať mrhaniu potenciálom odvetvia kultúry podporovať inovácie, a zabrániť tak 
nevyužitiu príležitosti podporiť inteligentný, udržateľný a inkluzívny rast;

xxiii) trvá na tom, že opatrenia začaté v rámci programu Tvorivá Európa by mali byť 
zamerané na dosiahnutie cieľov a výsledkov, ktoré zohľadňujú nielen hospodárske 
faktory, ale aj sociálne a kultúrne aspekty v súlade s dvojitou povahou tohto odvetvia;
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xxiv) víta myšlienku finančného nástroja na riešenie ťažkostí subjektov v odvetví kultúry 
a v tvorivom odvetví so získaním úveru a odporúča, aby sa záruky ponúkané finančným 
sprostredkovateľom prostredníctvom tohto nástroja poskytovali na základe vopred 
dohodnutých, vyvážených portfólií a zaisťovali rovnaký prístup pre všetky členské štáty 
a všetky typy subjektov, či už komerčných alebo neziskových, ako aj transparentné 
a kontrolované riadenie;

Návrh Komisie týkajúci sa programu Európa pre občanov

xxv) konštatuje, že navrhované finančné krytie na vykonávanie tohto programu dosahuje 
sumu 229 000 000 EUR, čo predstavuje len veľmi malý nárast v porovnaní s rozpočtom 
súčasného programu; zdôrazňuje, že táto suma predstavuje absolútne minimum na 
zabezpečenie úplného fungovania navrhovaného programu;

xxvi) so znepokojením konštatuje, že orientačné sumy rozpočtových prostriedkov 
na jednotlivé oblasti nie sú stanovené v návrhu ani v jeho prílohách; zdôrazňuje, že je 
potrebné začleniť tieto rozpočtové prostriedky do právneho základu, aby podliehali 
rozhodnutiu rozpočtového orgánu;

xxvii) zdôrazňuje, že finančné krytie pre nový program by malo byť rovnako dostupné pre 
všetky zúčastnené skupiny;

xxviii)  dôrazne odporúča, aby sa priorita v rozpočte kládla na ľahko dostupné a malé 
projekty, ktoré sú čo najbližšie k občanom;

xxix) dôrazne trvá na tom, že návrh Komisie na program Európa pre občanov by sa mal 
prijať spolurozhodovacím postupom;

Všeobecné pripomienky

xxx) zdôrazňuje význam pružnosti viacročných výdavkov a konštatuje, že existencia malých 
okruhov, ako je súčasný okruh 3b, bráni prerozdeleniu prostriedkov medzi programami; 
naliehavo vyzýva, aby sa v nasledujúcom VFR upustilo od malých okruhov 
a podokruhov;

xxxi) pripomína, že investície z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu 
regionálneho rozvoja by mali v období rokov 2007 – 2013 predstavovať viac ako 72 
miliárd EUR na vzdelávanie a odbornú prípravu a 60 miliárd EUR na výskum a inovácie; 
domnieva sa, že existujú možnosti na to, aby sa opatrenia v oblasti kultúry financovali 
v rámci viacerých programov Únie, napríklad štrukturálnych fondov alebo nástrojov 
vonkajšej činnosti; zdôrazňuje preto význam zabezpečenia maximálnych synergických 
a multiplikačných efektov medzi jednotlivými časťami rozpočtu, najmä medzi 
štrukturálnymi politikami na jednej strane a politikami v oblasti vzdelávania, odbornej 
prípravy, mládeže a kultúry na druhej strane;

xxxii) vyzýva, aby sa určite zaistilo, že vzdelávacia mobilita pre dospelých (vrátane 
pracovníkov a dospelých študentov) bude oprávnená na financovanie v rámci 
štrukturálnych fondov a že toto financovanie bude ľahšie dostupné;
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xxxiii)  odporúča zlepšiť v návrhu ďalšieho VFR prístup k príležitostiam pre občanov 
a zainteresované strany; v tejto súvislosti považuje za dôležité zjednodušiť 
administratívnu a finančnú záťaž spojenú s programami EÚ;

xxxiv)  považuje mimovládne organizácie za subjekty, ktoré sú dôležité pre plnenie cieľov 
stanovených v ďalšom VFR, a dôrazne odporúča uznať ich úlohu ako kľúčových aktérov 
v európskom občianskom dialógu a poskytnúť im primeranú administratívnu a finančnú 
podporu, a to najmä v období krízy;

xxxv) zdôrazňuje význam nástroja európskeho susedstva pri presadzovaní mobility 
a podporovaní občianskej spoločnosti v krajinách európskej susedskej politiky; v tejto 
súvislosti pripomína potrebu zachovať vyvážené rozdelenie prostriedkov medzi južný 
a východný rozmer európskej susedskej politiky;

xxxvi)  pripomína, že európski občania čoraz viac využívajú sociálne média a internet ako 
zdroj správ a kultúrneho obsahu a tiež ako možnosť interaktívne sa spojiť s politikmi 
a tvorcami politík a vzájomne spolupracovať; vyzýva inštitúcie EÚ, aby využívali sociálne 
média a ostatné online nástroje a aktívnejšie komunikovali s občanmi, napríklad 
prostredníctvom programov, ako je Spoločná Európa; vyzýva inštitúcie EÚ, aby 
sprístupnili viac informácií verejného sektora na opätovné použitie;

xxxvii) dôrazne odporúča, aby mala komunikácia vlastný právny základ a aby sa zvýšili 
záväzky aj platby na činnosti v rámci komunikačných politík s cieľom zlepšiť nadviazanie 
dialógu s občanmi.
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