
 

AD\1034433CS.doc  PE536.051v03-00 

CS Jednotná v rozmanitosti CS 

  

 EVROPSKÝ PARLAMENT 2014 - 2019 

 

Výbor pro kulturu a vzdělávání 
 

2014/2040(BUD) 

11. 9. 2014 

STANOVISKO 

Výboru pro kulturu a vzdělávání 

pro Rozpočtový výbor 

k postoji Rady k návrhu souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 

2015 

(2014/2040(BUD)) 

Navrhovatelka: Silvia Costa 

 



 

PE536.051v03-00 2/6 AD\1034433CS.doc 

CS 

PA_NonLeg 



 

AD\1034433CS.doc 3/6 PE536.051v03-00 

 CS 

NÁVRHY 

Výbor pro kulturu a vzdělávání vyzývá Rozpočtový výbor jako věcně příslušný výbor, aby do 

svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy: 

1. konstatuje, že v roce 2015 budou druhým rokem plněny víceleté programy zaměřené na 

vzdělávání, odbornou přípravu, mládež, sport, kulturu, sdělovací prostředky a občanství; 

zdůrazňuje, že je zapotřebí vyčlenit dostatečné prostředky na závazky a na platby, má-li 

se zajistit, aby všechny programy poskytly prostředky plánovanému počtu příjemců; 

zdůrazňuje, že vzhledem k vysokému počtu občanů, jichž se tyto programy přímo 

týkají, je zcela zásadní, aby EU opět nezačala zastavovat platby, což v posledních letech 

mělo výrazný dopad např. na granty na podporu mobility v rámci programu Erasmus; 

2.  bere na vědomí, že oproti roku 2014 došlo k mírnému navýšení prostředků na závazky 

určených na program Erasmus+; poukazuje na to, že vzhledem k vysoké míře plnění 

a k poptávce po tomto programu je velmi důležité, aby byl k dispozici dostatek 

prostředků na platby, aby bylo možné plnit dodatečné závazky a aby se zajistil hladký 

chod programu, zvláště s ohledem na to, že Evropská komise by ráda zvýšila mobilitu 

studentů do konce desetiletí až o 20 %; zdůrazňuje, že granty související s programem 

Erasmus+ by měly být osvobozeny od daní a odvodů na sociální zabezpečení; 

3.  připomíná, že pokud jde o nástroj pro záruky za studentské půjčky, na který bylo 

poskytnuto 3,5 % rozpočtu, měly by být tyto záruky dávány „za výhodných podmínek 

pro studenty“ a „bez ohledu na jejich sociální zázemí“ a že „tento doplňkový a inovační 

nástroj pro vzdělávací mobilitu by neměl nahrazovat žádný stávající systém grantů nebo 

půjček, který podporuje mobilitu studentů na místní, celostátní nebo unijní úrovni, ani 

bránit vývoji takových systémů v budoucnu“; 

4.  považuje za politováníhodné, že Komise navrhla nižší míru prostředků na závazky pro 

program Kreativní Evropa než v roce 2014 navzdory tomu, že tento program významně 

podporuje kulturní a kreativní odvětví, i tomu, že je nutno organizačně zabezpečit 

budoucí záruční nástroj slíbenými opatřeními, jako je například školení finančních 

zprostředkovatelů; vzhledem k těmto okolnostem se domnívá, že další škrty navržené 

Radou pro dílčí programy Kultura a Média a záruční nástroj nelze akceptovat, protože 

by ještě více ohrozily účinné plnění tohoto programu; rovněž připomíná počáteční 

obavy Evropského parlamentu ze sloučení oddílů Kultura a Média a s ním souvisejí 

otázky vyváženosti politiky a financování; 

5.  připomíná, že celkové finanční krytí programu Evropa pro občany na období 2014–

2020 bylo v porovnání s lety 2007–2013 sníženo o zhruba 20 %; vytýká Komisi, že 

v návrhu rozpočtu na rok 2015 stanovila nižší míru prostředků na závazky, než jsou 

závazky přijaté v roce 2014; doporučuje, aby tomuto programu, který zůstává 

jedinečnou formou kontaktu s občany a podpory akcí vycházejících z jejich iniciativy, 

byla věnována zvláštní pozornost; poukazuje na to, že současná výše finančních 

prostředků je velice nízká a se zřetelem k image Unie je dokonce kontraproduktivní; je 

proto hluboce znepokojen návrhem Rady na další snížení prostředků na závazky 

a prostředků na platby určených na tento program a vyjadřuje politování nad vysíláním 

podobných signálů evropským občanům; 
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6.  zdůrazňuje, že komunikační politika Unie by se měla zlepšit, aby se stala důležitým 

nástrojem, s jehož pomocí se občanům přiblíží fungování, politiky a procesy Unie 

a umožní se jim do těchto procesů lépe zapojit, neboť jak zejména ukázala znepokojivě 

nízká účast na posledních evropských volbách, mají občané EU o legislativě 

a programech EU povážlivě nízké vědomosti; z tohoto důvodu odmítá Radou navržené 

škrty ve financování komunikační činnosti; upozorňuje na to, že je nezbytně nutné 

utužit spolupráci mezi orgány EU, vnitrostátními parlamenty a všemi ostatními 

příslušnými subjekty v otázkách komunikace, mají-li se maximálně zúročit investované 

prostředky a má-li se navázat a posílit spolupráce mezi evropskými multimediálními 

sítěmi v zájmu rozsáhlejšího zpravodajství o Evropě; 

7.  poukazuje na význam digitálních platforem, jako je Europeana, které pomáhají 

digitalizovat kulturní a umělecké dědictví Evropy a provádět projekty založené na 

nadnárodních sítích a partnerstvích, které rozšiřují přístup veřejnosti k dostupným 

materiálům, a tak prezentují evropskou kulturu a dávají mohutný impuls kulturním 

a kreativním odvětvím; 

8.  upozorňuje na to, že Komise se na naléhání Parlamentu zavázala, že mj. zvýší povědomí 

o evropském dobrovolnictví a sítích dobrovolníků; 

9.  zdůrazňuje, že větší pozornost by měla být věnována činnostem v rámci akce Marie 

Skłodowska-Curie, které prostřednictvím grantů na podporu mobility pomáhají rozvíjet 

profesní dráhu výzkumných pracovníků, a tak sehrávají významnou úlohu v rozvoji 

vědy v Evropě; vyjadřuje politování nad tím, že Rada pro tento program navrhuje 

výrazné škrty v prostředcích na závazky i na platby, a je odhodlán obnovit částky 

navržené Komisí; 

10.  požaduje, aby Evropská komise informovala Evropský parlament o tom, jak jsou mezi 

členské státy rozděleny prostředky na programy v oblasti vzdělávání, odborné přípravy, 

mládeže, sportu, kultury, sdělovacích prostředků a občanství, aby se zlepšila 

transparentnost a sledování toho, jak jsou přidělovány veřejné prostředky; 

11.  zdůrazňuje, že je nutné rozšířit záběr programu pro kulturu v rámci Východního 

partnerství, zejména se zřetelem k nedávným tragickým událostem na Ukrajině, 

a v rámci evropsko-středomořské kulturní spolupráce; upozorňuje na to, že poskytnutí 

finanční podpory EU na společné kulturní projekty, jichž se zúčastní mladí umělci ze 

zemí Východního partnerství a z členských států EU, zvýší prestiž a politický význam 

takových projektů a ještě více podnítí úsilí o zabezpečení míru v Evropě; 

12.  konstatuje, že sdělení Komise „Hodnocení strategie Evropa 2020: strategie pro 

inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění“ věnuje zvláštní pozornost 

nezaměstnanosti mezi mladými, která dosahuje v Řecku 59,2 % a ve Španělsku 55,7 %, 

a že „velké znepokojení rovněž vyvolává skutečnost, že narůstá podíl mladých lidí, kteří 

nepracují, ani se neúčastní vzdělávání nebo odborné přípravy (13,2 % v roce 2012)“; 

poukazuje tedy na to, že předpokladem pro zaměstnanost a růst je přístup k poznatkům 

a že základem každé prováděné politiky musí být sociální aspekty a snižování 

nerovnosti; 

13.  poukazuje na to, že úsporná opatření vedoucí k rozkladu veřejných služeb znemožňují, 
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aby systémy vzdělávání a odborné přípravy mohly přispívat k hospodářskému oživení, 

a že jednou z hlavních priorit v boji proti chudobě a nerovnostem musí být celoživotní 

učení. 
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