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POBUDE

Odbor za kulturo in izobraževanje poziva Odbor za proračun kot pristojni odbor, da v svoje 
poročilo vključi naslednje pobude:

– ob upoštevanju predloga uredbe Sveta o večletnem finančnem okviru za obdobje 2014–
2020 (COM(2011)0398, COM(2012)0388),

– ob upoštevanju predloga Medinstitucionalnega sporazuma med Evropskim parlamentom, 
Svetom in Komisijo o sodelovanju v proračunskih zadevah in dobrem finančnem 
poslovodenju (COM(2011)0403),

– ob upoštevanju sporočila Komisije Evropskemu parlamentu, Svetu, Evropskemu 
ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij z naslovom „Proračun za strategijo 
Evropa 2020“ (COM(2011)0500),

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 8. junija 2011 o vlaganju v prihodnost: novi večletni 
finančni okvir za konkurenčno, trajnostno in vključujočo Evropo (2010/2211(INI))1,

– ob upoštevanju predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o uvedbi programa 
„Erasmus za vse“ – Program Unije za izobraževanje, usposabljanje, mlade in šport 
(COM(2011)0788),

– ob upoštevanju predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o uvedbi programa 
Ustvarjalna Evropa (COM(2011)0785),

– ob upoštevanju predloga uredbe Sveta o uvedbi programa „Evropa za državljane“ za 
obdobje 2014–2020 (COM(2011)0884),

– ob upoštevanju mnenja Odbora za pravne zadeve z dne 28. marca 2012 o pravni podlagi 
predloga uredbe Sveta o uvedbi programa „Evropa za državljane“ za obdobje 2014–2020,

– ob upoštevanju skupne izjave Evropskega parlamenta, Sveta in Komisije z dne 22. 
oktobra 2008 z naslovom „Partnerstvo za komuniciranje o Evropi”2,

– ob upoštevanju strateškega dokumenta z naslovom Komuniciranje o Evropi, za Evropo in 
s strani Evrope3,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 10. aprila 2008 o evropski kulturni agendi v času 
globalizacije (2007/2211(INI))4,

A. ker so izobraževanje, usposabljanje in mladi najpomembnejši elementi strategije Evropa 
2020 in njenega cilja, da se delež tistih, ki predčasno opustijo šolanje, zmanjša na manj 
kot 10 %, delež mladih, ki zaključi šolanje ali diplomira, pa poveča na vsaj 40 %;

                                               
1 Sprejeta besedila, P7_TA(2011)0266.
2 UL C 13, 20.1.2009, str. 3.
3 GD Komisije za komuniciranje, junij 2012.
4 UL C 247 E, 15.10.2009, str. 32.
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B. ker učna mobilnost na področju izobraževanja, usposabljanja in mladih prispeva k 
osebnemu razvoju in pridobivanju znanj, ki so nujna na trgu dela EU; ker prispeva tudi k 
ustvarjanju in ohranjanju delovnih mest in zmanjšanju revščine ter neposredno vpliva na 
kratkoročno oživitev evropskega gospodarstva in njegovo dolgoročno rast in 
produktivnost;

C. ker izmenjave, ki jih omogoča učna mobilnost na področju izobraževanja, usposabljanja in 
mladih, prispevajo k razvoju aktivnega sodelovanja državljanov pri evropskemu 
vključevanju in koheziji;

D. ker so leta 2009 evropski ministri, pristojni za visokošolsko izobraževanje, določili cilj, da 
bi leta 2020 najmanj 20 % študentov, ki bo diplomiralo v evropskem visokošolskem 
prostoru, moralo del študija ali usposabljanja opraviti v tujini;

E. ker daje kulturni in ustvarjalni sektor v Evropi velik prispevek k širitvi kulturne in 
jezikovne raznolikosti, ustvarjanju in ohranjanju delovnih mest ter splošneje h 
gospodarski in socialni blaginji Evrope, ta pozitivni vpliv pa se čuti tudi v preostalih 
gospodarskih sektorjih, kot sta turizem in digitalne tehnologije;

F. ker imajo podjetja v kulturnem in ustvarjalnem sektorju pomembno vlogo pri inovacijah v 
povezavi z znanstvenim, tehnološkim in ozemeljskim razvojem ter s tem Evropi pomagajo 
pri doseganju ciljev glede rasti;

G. ker ima avdiovizualni sektor bistveno gospodarsko, socialno in politično vlogo na primer 
pri ustvarjanju visoko specializiranih, v prihodnost usmerjenih delovnih mest, kot tudi pri 
varovanju in stalnemu spodbujanju pluralizma in svobode medijev;

H. ker imajo v skladu s Konvencijo Unesca o varovanju in spodbujanju raznolikosti kulturnih 
izrazov, sprejeti 20. oktobra 2005, kulturne dejavnosti, blago in storitve gospodarski in 
kulturni značaj, saj zagotavljajo identiteto, vrednote in pomen, ter zato nanje ne moremo 
gledati samo iz stališča trgovske vrednosti;

I. ker je evropska kultura zelo raznolika in kakovostna ter bi morala biti bolj vključena v 
evropska diplomatska prizadevanja;

J. ker sta dostopna in kakovostna izobrazba in kultura bistveno orodje za okrepitev 
evropskega državljanstva in zajezitev razširjenega političnega ekstremizma po vsej 
Evropi;

K. ker je boljša udeležba državljanov bistvena za Evropsko unijo, zaradi česar je potreben 
ločen program za državljanstvo;

L. ker je komunikacijska strategija EU bistvena za vzpostavitev tesnejše povezave med Unijo 
in njenimi državljani; ker evropski državljani vse več uporabljajo družabne medije in 
internet, ki so priložnost za navezovanje stikov s politiki in oblikovalci politik na 
interaktiven način, ki dopušča sodelovanje;

M. ker je množični šport ključnega pomena za spodbujanje telesne aktivnosti, ki izboljšuje 
zdravje in socialno vključenost;



AD\910859SL.doc 5/10 PE491.319v03-00

SL

Priporočila

Aktualni programi

(i) opozarja, da so aktualni programi EU, povezani z izobraževanjem, mladimi, mediji in 
kulturo blizu državljanom, da jih odlikuje visoka stopnja izvrševanja, da imajo opazne 
učinke vzvoda in ugodno vplivajo na preostale sektorje ter ustvarjajo znatne gospodarske 
rezultate ter jasno in dokazano evropsko dodano vrednost s tem, da združujejo vire in 
poglabljajo sodelovanje med različnimi sektorji in zainteresiranimi stranmi;

(ii) poudarja, da imajo ti programi tudi pomembno vlogo pri vodenju nacionalnih politik v 
smeri, dogovorjene na ravni Skupnosti in medvladni ravni;

(iii) ugotavlja, da trenutni program vseživljenjskega učenja pomembno prispeva k 
individualnemu razvoju evropskih državljanov, saj v njegovem okviru potekajo sheme 
mobilnosti na ravni EU, s čimer se dosegajo največji možni medsebojni učinki; opozarja, 
da ima program pomembno vlogo tudi pri usklajevanju in posodabljanju nacionalnih 
politik izobraževanja in usposabljanja ter ustreznih institucij v državah članicah;

(iv) spominja, da je po svetu vse več uspešnih spletnih pobud za učenje na daljavo; poziva k 
vključitvi naložb v spletne pobude za učenje na daljavo in izobrazbo za e-znanje;

(v) poudarja, da program Mladi v akciji krepi prenovljeno Strategijo EU za mlade (2010–
2018) in prispeva k spodbujanju udeležbe mladih na vseh ravneh s spodbujanjem socialne 
vključenosti z neformalnim in priložnostnim učenjem ter ukrepi, usmerjenimi k 
prostovoljskemu sektorju, kot tudi s podpiranjem razvoja mladinskih politik na evropski 
in nacionalni ravni;

(vi) ponovno opozarja, da programa MEDIA in MEDIA Mundus podpirata in krepita 
evropsko filmsko in avdiovizualno produkcijo ter sodelovanje na tem področju med EU in 
tretjimi državami kot tudi povečujeta konkurenčnost evropskega avdiovizualnega sektorja; 
poudarja, da ti programi s podpiranjem distribucije evropskih avdiovizualnih del, 
povečevanjem njihovega kroženja in števila občinstva v EU in zunaj nje, ustvarjajo 
pomembno evropsko dodano vrednost;

(vii) poudarja, da je namen programa MEDIA ohraniti in povečati evropsko kulturno in 
jezikovno raznolikost ter njeno kinematografsko in avdiovizualno dediščino, tako da 
javnosti zagotavlja dostop do nje;

(viii) opozarja, da ima program Kultura 2007 precejšnje ugodne gospodarske učinke na druge 
sektorje in da ima edinstveno vlogo pri podpiranju sodelovanja na kulturnem področju in 
pri spodbujanju evropske kulturne in jezikovne raznolikosti;

(ix) poudarja, da bo sodelovanje na kulturnem in izobraževalnem področju pri diplomatskih 
prizadevanjih EU imelo tudi pomembne gospodarske in druge pozitivne učinke prelivanja;

(x) opozarja, da sedanji program Evropa za državljane v svojih projektih vključuje več kot 
milijon državljanov na leto in znatno prispeva k oblikovanju dejavnega državljanstva ter 
prostovoljnega dela in k dvigovanju osveščenosti državljanov glede evropskih vrednot, 
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kot so solidarnost, nediskriminacija in kulturna raznolikost; ugotavlja, da predlagani novi 
program ustvarja dodano vrednost, saj Unijo zbližuje z njenimi državljani in ustvarja 
čezmejno razpravo;

Predlog Komisije glede programa Erasmus za vse

(xi) ugotavlja, da predlog Komisije predvideva združitev obstoječih programov 
vseživljenjskega učenja in Mladi v akciji ter vključuje tudi ločeno poglavje za šport v 
skladu z novimi nalogami Unije na tem področju; meni, da so glede na namere in področje 
delovanja novega programa finančna sredstva v višini 17.299.000.000 EUR absolutno 
najnižji možni znesek; poudarja tudi, da zelo omejenega zneska, predvidenega za vse 
udeležene sektorje, zlasti za šport, ni možno zmanjšati, ne da bi ogrozili učinkovitosti 
politik;

(xii) ugotavlja, da predlog Komisije ne upošteva vseh upravičencev in ukrepov iz aktualnih 
programov: saj na primer mobilnost odraslih ne bo več imela ločenih proračunskih 
sredstev; glede visokošolskega izobraževanja ugotavlja tudi, da Komisija namerava 
izključiti doktorske kandidate Erasmus Mundus iz ciljne skupine za Erasmus za vse in 
prenesti sredstva za njihovo mobilnost v program Obzorje 2020, kar je treba pozorno 
spremljati, saj bi ta načrt lahko razrahljal vezi med raziskavami in visokošolskim 
izobraževanjem (za kar bolonjski proces stalno potrjuje nujnost) in ogrozil strategije 
ustanovitev, ki jim aktualni program Erasmus Mundus že tri leta daje prednost, in ker 
obstaja nevarnost, da se ne bo več upoštevalo izobraževalne razsežnosti doktoratov 
Erasmus Mundus in se jih bo omejilo na uporabne raziskave;

(xiii) toplo priporoča, naj se v pravno podlago vključijo dodelitve za vsak izobraževalni 
sektor, in sicer za šolsko in poklicno izobraževanje in usposabljanje, visokošolsko 
izobraževanje in izobraževanje odraslih ter mladih, kot je opisano v obrazložitvi predloga, 
da bi tako postale pravno zavezujoče in da bi o njih odločal proračunski organ; je 
zaskrbljen, ker predlagane najnižje dodelitve znašajo le 56 % celotnega proračuna; 
poudarja, da je za zagotovitev zanesljivega financiranja za različne sektorje potreben višji 
znesek; prav tako priporoča, naj se predvidi vmesni pregled dodelitev, ki ga bo izvedel 
Parlament na podlagi ocenjevalnega poročila Komisije;

(xiv) opozarja na sedanjo zelo zaskrbljujočo raven brezposelnosti med mladimi in zaskrbljeno 
ugotavlja, da ima politika za mlade v predlogu Komisije premajhno težo; poudarja, da je 
treba v ta namen odpreti ločeno poglavje in posebno proračunsko vrstico za dejavnosti 
mladih;

(xv) je seznanjen, da je bil v predlog vključen program Erasmus za vse, ki naj bi financiral 
mobilnost na področju magisterijev; poudarja, da to ne sme nadomestiti sedanjega sistema 
nepovratnih sredstev, ter da bi bilo treba uvesti pogojne prage prihodka, da bo program 
socialno trajnosten, zlasti v kriznih časih;

(xvi) poudarja potrebo po vključitvi močne zaveze k socialni vključenosti z zagotavljanjem 
enakega dostopa do učne mobilnosti s pomočjo izobraževanja in usposabljanja na vseh 
ravneh; glede tega ugotavlja, da je treba zagotoviti sodelovanje pri priložnostih, ki je 
oblikovano za vsakega posameznika, zlasti za študente z nižjimi prihodki;
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(xvii) je seznanjen, da bi evropsko jamstvo za mlade s primerno podporo lahko ustvarilo 
pomembne gospodarske rezultate po zaključku časovnega okvira 2014;

(xviii) ugotavlja, da bi športni program EU lahko izkoristil izkušnje pripravljalnih ukrepov pri 
razvoju evropske razsežnosti v športu, kot je predvideno v členu 165 Lizbonske pogodbe, 
zlasti glede socialne vključenosti;

Predlog Komisije glede programa Ustvarjalna Evropa

(xix) ugotavlja, da Komisija namerava združiti obstoječe programe MEDIA, MEDIA Mundus 
in Kultura 2007; vendar poudarja, da bi združitev teh programov lahko omajala dosežen 
uspeh na zadevnih področjih; poudarja, da je zaradi preglednosti in prepoznavnosti nujno 
treba ustvariti ločene proračunske dodelitve in vrstice za programe MEDIA, Kultura in 
medsektorske projekte;

(xx) ugotavlja, da Komisija načrtuje proračun v višini 1.801.000.000 EUR; meni, da je to 
absolutno najnižji možni znesek za zagotovitev celovitega delovanja predlaganega novega 
večletnega programa; vendar pri tem poudarja, da zelo omejenih sredstev, predvidenih za 
programa Kultura in MEDIA, ni mogoče zmanjševati, ne da bi ogrozili njuno 
učinkovitost;

(xxi) opozarja, da okvirne dodelitve, predvidene za programe MEDIA, Kultura in 
medsektorske projekte, niso del pravne podlage, marveč samo obrazložitvenega 
memoranduma predloga; poudarja, da mora pravna podlaga zajemati jasno razčlenitev po 
sektorjih, da bi dodelitve postale pravno zavezujoče in da bi o njih odločal proračunski 
organ;

(xxii) poudarja, da se je zaradi trenutnega pomanjkanja naložb v kulturni sektor v okviru 
mnogih programov in proračunskih razdelkov EU ali njihovega obrobnega značaja treba 
izogniti zapravljanju potenciala kulturnega sektorja za spodbujanje inovacij, da tako ne bi 
zamudili priložnosti za spodbujanje pametne, trajnostne in vključujoče rasti;

(xxiii) zatrjuje, da bi morali ukrepi, začeti v okviru programa Ustvarjalna Evropa, slediti 
ciljem in rezultatom, ki ne upoštevajo samo ekonomskih dejavnikov, ampak tudi družbene 
in kulturne vidike, v skladu z dvojnim značajem tega sektorja;

(xxiv) pozdravlja zamisel o finančnem instrumentu za obravnavo problema težav, s katerimi 
se izvajalci v kulturnem in ustvarjalnem sektorju soočajo pri pridobivanju kreditov, in 
priporoča, naj se jamstva, ponujena finančnim posrednikom prek tega instrumenta, 
zagotovijo na podlagi vnaprej določenih, uravnoteženih portfeljev in naj zagotovijo enak 
dostop za vse države članice in vse vrste izvajalcev, tako profitnih kot neprofitnih, pa tudi 
pregledno in nadzorovano upravljanje;

Predlog Komisije glede programa Evropa za državljane

(xxv) ugotavlja, da je za izvajanje tega programa predvidenih 229.000.000 EUR, kar pomeni 
le zelo omejeno povečanje v primerjavi s sedanjim proračunom; poudarja, da je to 
absolutno najnižji možni znesek za zagotovitev celovitega delovanja predlaganega 
programa;
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(xxvi) z zaskrbljenostjo ugotavlja, da niti v predlogu niti v prilogah ni zaslediti okvirnih 
dodelitev za posamezne sektorje; poudarja, da morajo biti te dodelitve vključene v pravno 
podlago, da bi o njih odločal proračunski organ;

(xxvii) poudarja, da morajo biti finančna sredstva za nov program prav tako na voljo vsem 
udeleženim skupinam;

(xxviii) močno priporoča, naj se proračunsko prednost nameni lahko dostopnim projektom 
majhnega obsega, ki so čim bližje državljanom;

(xxix) vztraja, da je treba predlog Komisije z naslovom „Evropa za državljane“ sprejeti v 
okviru postopa soodločanja;

Splošne ugotovitve

(xxx) poudarja pomen prožnosti v večletnih izdatkih; ugotavlja, da majhni razdelki, kot je 
sedanji razdelek 3b, ovirajo prerazporeditev sredstev med programi; poziva, naj se v 
naslednjem večletnem finančnem okviru opustijo majhni razdelki in podrazdelki;

(xxxi) opozarja, da bi se moralo iz Evropskega socialnega sklada in Evropskega sklada za 
regionalni razvoj v obdobju 2007–2013 več kot 72 milijard EUR nameniti izobraževanju 
in usposabljanju, 60 milijard EUR pa raziskavam in inovacijam; meni, da obstajajo 
možnosti za financiranje kulturnih ukrepov v različnih programih Unije, kot so na primer 
strukturni skladi ali instrumenti za zunanje ukrepanje; zato poudarja, da je treba čim bolj 
povečati medsebojne učinke in multiplikacijske učinke med različni deli proračuna, zlasti 
med strukturnimi politikami na eni strani in politikami za izobraževanje, usposabljanje, 
mlade in kulturo na drugi strani;

(xxxii) zahteva, da se zagotovi, da je učna mobilnost za odrasle (vključno z delavci in 
odraslimi učenci) upravičena do sredstev iz strukturnih skladov, pri čemer je treba 
zagotoviti boljši dostop do takih sredstev;

(xxxiii) v naslednjem predlogu večletnega finančnega okvira priporoča izboljšanje 
dostopnosti do priložnosti za državljane in interesne skupine; glede tega meni, da je treba 
poenostaviti upravno in finančno breme, povezano s programi EU;

(xxxiv) meni, da so nevladne organizacije pomembni akterji pri doseganju ciljev iz 
naslednjega večletnega finančnega okvira, ter priporoča, naj se prepozna njihova vloga 
glavnih akterjev pri evropskem civilnem dialogu, in zagotovi ustrezno upravno in 
finančno podporo, zlasti v kriznih časih;

(xxxv) poudarja pomen evropskega instrumenta sosedstva pri spodbujanju mobilnosti in 
podpiranju civilne družbe v državah evropske sosedske politike; v zvezi s tem opozarja na 
potrebo po ohranjanju ravnovesja pri razdeljevanju sredstev med južno in vzhodno 
razsežnostjo evropske sosedske politike;

(xxxvi) opozarja, da evropski državljani vse več uporabljajo družabne medije in internet kot 
vir za novice in kulturne vsebine ter kot priložnost za navezovanje stikov s politiki in 
oblikovalci politik na interaktiven način, ki dopušča sodelovanje; poziva institucije EU, 
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naj uporabljajo družabne medije in druga spletna orodja ter vzdržujejo dejavnejše stike z 
državljani, na primer z uporabo programov, kot je Sharing Europe; poziva institucije EU, 
naj dajo na voljo več informacij o javnem sektorju za ponovno uporabo;

(xxxvii) toplo priporoča, naj se za boljši dialog z državljani področju komuniciranja zagotovi 
lastna pravna podlaga ter povečajo odobritve in plačila za dejavnosti politike 
komuniciranja.
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