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NÁVRHY

Výbor pro kulturu a vzdělávání vyzývá Rozpočtový výbor jako věcně příslušný výbor, aby do 
svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy:

1. zdůrazňuje, že evropské vzdělávací programy přinášejí jednoznačnou a prokázanou
evropskou přidanou hodnotu a jsou nezbytným předpokladem úspěšného provádění 
strategie Evropa 2020; vyjadřuje politování nad tím, že v návrhu rozpočtu Komise nejsou 
navrženy žádné další finanční prostředky na vzdělávání a odborné vzdělávání nad rámec 
finančního plánu; vyzývá k výraznému navýšení prostředků na program celoživotního 
učení v rozpočtu na rok 2012 a ke zdvojnásobení finančních prostředků vyčleněných na 
vzdělávání v příštím VFR;

2. připomíná, že článek 165 SFEU uděluje EU nové pravomoci v oblasti sportu; zdůrazňuje 
význam sportu pro společnost, a to nejen z hlediska jeho pozitivního vlivu na zdraví a
sociální začlenění, ale také pokud jde o hospodářský růst a vytváření pracovních míst;
požaduje proto, aby bylo zajištěno dostatečné financování pro přípravu a vytvoření 
ambiciózního programu EU v oblasti sportu;

3. zdůrazňuje, že novináři a média hrají hlavní roli při vytváření evropské veřejné sféry, 
která umožňuje občanům podílet se na evropské integraci; vyjadřuje proto znepokojení 
nad skutečností, že Komise odmítla iniciativu Evropského parlamentu týkající se 
přeshraniční investigativní žurnalistiky a že se zrušením své iniciativy zaměřené na 
vytvoření celoevropské televizní sítě zřekla vlastní strategie pro celoevropské mediální 
sítě; vyzývá Komisi, aby co nejdříve zřídila zamýšlenou televizní síť a aby předložila 
komplexní komunikační strategii s cílem poskytnout EU větší legitimitu a posílit
evropskou veřejnou sféru;

4. staví se proti navrhovaným škrtům ve financování Evropských škol, které by mohly vést  
k diskriminaci mezi žáky na základě jazykového původu či zdravotního postižení, což by 
znamenalo porušení Listiny základních práv Evropské unie;


