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POBUDE

Odbor za kulturo in izobraževanje poziva Odbor za proračun kot pristojni odbor, da v svoj 
predlog resolucije vključi naslednje pobude:

1. ponovno opozarja na pomen spodbujanja aktivnih politik EU na področju izobraževanja, 
usposabljanja, medijev, kulture in aktivnega državljanstva za oblikovanje močnejše 
evropske politične identitete in kot vidne dodane vrednosti Unije za državljane;  

2. ponovno opozarja na pomen teh politik za uresničitev ciljev lizbonske strategije ter za 
reševanje z njo povezanih socialnih, ekonomskih in ključnih političnih izzivov v 
prihodnjih letih;  poudarja, da mora naslednja finančna perspektiva predvideti primerna 
sredstva za reševanje teh izzivov;

3. poudarja pomen dogovora o zgornjih mejah odhodkov v skladu s prednostnimi nalogami 
in programskimi strukturami, opredeljenimi med postopki soodločanja za programe 
Vseživljenjsko učenje, Mediji, Mladi in Kultura, ki so že dosegli višjo razvojno stopnjo; 
ugotavlja, da zmanjševanje proračunskih sredstev ovira napredek teh programov in 
predstavlja resno tveganje za njihovo učinkovitost, vlogo, delovanje in izvajanje;

4. pozdravlja predlog Komisije glede povečanja učinka finančnega vzvoda sredstev EU z 
izboljšanjem sinergij med proračunom EU in Evropsko investicijsko banko; poudarja, da 
so projekti izobraževanja in usposabljanja povezani z raziskovalnim financiranjem; 
poudarja tudi potrebo po ustvarjanju finančnih sinergij, ki vključujejo izobraževalne, 
kulturne, avdiovizualne, institucionalne in ozemeljsko povezane sisteme ter tako 
omogočajo raziskovalne in inovacijske dejavnosti; 

5. opozarja na občutna povečanja sredstev, o katerih sta se dogovorila Parlament in Svet za 
številne proračunske vrstice v proračunu za leto 2006, ki zadevajo izobraževanje, 
usposabljanje in mlade;

6. je seznanjen s hitrim črpanjem sredstev in zelo visoko stopnjo koriščenja sredstev EU na 
področjih izobraževanja, medijev, mladih, kulture (področja, za katera je značilna 
stroškovna učinkovitost);

Razdelek 1a

7. poudarja, da naj bi v skladu s predlogom Evropskega sveta 15. – 16. decembra 2005 
poraba za vseživljenjsko učenje (v okviru razdelka 1a) šele leta 2009 znova dosegla raven 
iz leta 2006;

8. ugotavlja, da bo vpliv na program Erasmus povzročil zmanjšanje štipendij za mobilnost 
študentov s 170.000 v letu 2006 na 140.000 letno v naslednjih letih ter ukinitev številnih 
pomembnih ukrepov, kot so štipendije za osebje, ki ne poučuje, štipendije za dolgoročno 
mobilnost učiteljev in štipendije za posebno mobilnost v okviru skupnih magistrskih 
študijskih programov;

9. ugotavlja, da se bo število upravičencev programa Leonardo zmanjšalo s 50.000 leta 
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2006 na 36.000 letno v naslednjih letih in da se bo število upravičenih učencev v okviru 
programa Comenius, ki sodelujejo v partnerstvih, zmanjšalo s ciljnih štirih milijonov na 
dva milijona; poudarja tudi, da bodo ukinjeni številni ukrepi, namenjeni izobraževanju 
odraslih (Grundtvig) in podpori za večjezičnost; 

Razdelek 3b

10. opozarja, da bi finančni okvir, ki ga je Svet predlagal za razdelek 3b, pomenil 22-
odstotno zmanjšanje sredstev za izmenjave in projekte v zvezi z mladimi, medtem ko 
delni politični dogovor, dosežen s Svetom po prvi parlamentarni obravnavi predloga, ki 
zadeva program "Mladi v akciji", dokazuje, da nameravajo institucije doseči pomemben 
sporazum za zagotavljanje učinkovite strukture in učinkovitega delovanja programa;

11. poudarja, da zmanjšano financiranje za program Mediji ne sme ovirati pomembnega 
koraka, ki ga predstavlja doseženi delni politični sporazum s Svetom o predlogu v zvezi s 
tem programom; ugotavlja, da bi to oslabilo strateški prispevek programa (s postopkom 
digitalizacije) h krepitvi avdiovizualnega sektorja in informacijske družbe kot tudi 
njegovo nemoteno delovanje v trenutku, ko uspeh programa enakomerno narašča in ga 
interesne skupine vedno bolj priznavajo; poudarja, da bi zmanjšano financiranje pomenilo 
manjše globalne naložbe v evropsko avdiovizualno industrijo, zlasti v novih in prihodnjih 
državah članicah ter državah z omejeno avdiovizualno produkcijsko zmogljivostjo; 
opozarja, da je devetdeset odstotkov evropskih filmov, predvajanih izven države 
produkcije, prejelo podporo iz programa Mediji in na dejstvo, da so se zahteve za 
financiranje iz tega programa v zadnjih petih letih povečale za 120 %; 

12. poudarja, da bi proračunski predlog Sveta pomenil zmanjšanje števila projektov, ki 
prejemajo podporo iz programa Kultura 2007, s 148 na 100, medtem ko je delni politični 
dogovor, dosežen s Svetom po prvi parlamentarni obravnavi predloga v zvezi s 
programom Kultura 2007, primerno izhodišče za politiko Evropske unije, ki se je 
sposobna odzvati na potrebe različnih socialnih in gospodarskih sektorjev v središču 
identitete, bogastva in raznolikosti Evrope;

13. poudarja pomen programa Državljani za Evropo, ki ni namenjen le pospeševanju 
različnih dejavnosti na ravni civilne družbe s sodelovanjem državljanov, združenj in 
lokalnih oblasti, ampak tudi financiranju priložnostnih dogodkov, namenjenih spominu 
na žrtve totalitarnih režimov prejšnjega stoletja, kar bistveno prispeva k ohranitvi 
spomina na tragedije, ki so navdihnile evropsko povezovanje kot projekt miru in 
stabilnosti; poudarja, da bi predlog Sveta lahko znižal raven podpore za projekte 
pobratenja mest in jih tako zmanjšal z načrtovanih 1300 na le 800;

14. poudarja, da je pomembno na pregleden način opredeliti ustrezne rezerve v razdelku 3b 
za inovativne ukrepe.
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OBRAZLOŽITEV

Pogajanja o obnovljenem Medinstitucionalnem sporazumu o proračunski disciplini so v teku 
in bi morala Evropskemu parlamentu omogočiti, da ponovno potrdi svoje pravice kot 
proračunski organ in ena od zakonodajnih institucij.

Odbor za kulturo je že zavzel odločno stališče v svojem mnenju1. 

Svet je na zasedanju 15.–16. decembra 2005 dosegel sporazum o zgornjih mejah odhodkov, 
bistveno različen od stališča, ki ga je Evropski parlament sprejel v svoji resoluciji2. Zato je 
sedaj tvegan postopek soodločanja o programih Vseživljenjsko učenje, Mladi v akciji, Kultura 
in Državljani za Evropo.

Glede na to je bistvenega pomena pozvati Svet, naj državljanom razloži posledice svojih izbir 
v zvezi s proračunskimi prioritetami v prihodnjih letih.

1 PE 350226, 1.2.2005
2 PE 368.274, B6-0049/2006
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