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NÁVRHY 

Výbor pre kultúru a vzdelávanie vyzýva Výbor pre rozpočet, aby ako gestorský výbor zaradil 

do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy: 

1. vyjadruje hlboké poľutovanie nad tým, že v návrhu rozpočtu nie je zahrnutých 

dodatočných 50 miliónov EUR, ktoré boli v rámci revízie VFR na roky 2018 – 2020 

vyčlenené na program Erasmus; vyzýva na to, aby sa v roku 2018 sprístupnilo celých 

50 miliónov EUR, ktoré sa rozdelia medzi rozpočtové riadky „Vzdelávanie a odborná 

príprava“ (12 miliónov EUR) a „Mládež“ (38 miliónov EUR) programu Erasmus+, aby 

tento program mohol v plnej miere prinášať výsledky ako strategická investícia 

do mladých ľudí v Európe; 

2. zdôrazňuje, že spoločné európske výzvy si vyžadujú spoločné európske odpovede; 

v tejto súvislosti zdôrazňuje, že je potrebné podporovať inovatívne projekty veľkého 

rozsahu v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy a mládeže, ktoré vykonávajú siete 

európskej občianskej spoločnosti; opätovne požaduje vyčlenenie časti celkových 

finančných prostriedkov kľúčovej akcie 2 programu Erasmus+ „Spolupráca v oblasti 

inovácií a výmena osvedčených postupov“ na centralizované opatrenia; poznamenáva 

tiež, že je potrebné zvýšiť operačnú podporu pre európske siete v rámci kľúčovej akcie 

3 „Podpora reformy politík“ s cieľom maximalizovať propagáciu a šírenie príležitostí, 

ktoré ponúka program Erasmus+; 

3. pripomína, že záruka pre mladých ľudí a iniciatíva na podporu zamestnanosti mladých 

ľudí sú kľúčovými nástrojmi na riešenie pretrvávajúcich problémov vysokých úrovní 

nezamestnanosti mladých a žiada ich nepretržité zlepšovanie, ako aj značné zvyšovanie 

rozpočtu; zdôrazňuje, že aby sa udržateľným spôsobom podporil kvalitný prechod 

mladých ľudí na trhu práce, sú potrebné politiky na podporu dopytu a investícií, 

štrukturálne reformy na podporu rastu a koordinácia v sociálnych politikách; 

4. je znepokojený tým, že pri financovaní Európskeho zboru solidarity (ESC) sa vo veľkej 

miere čerpá z programu Erasmus + a v menšej miere z ostatných programov, najmä 

z Programu zamestnanosti a sociálnej inovácie; vyzýva Komisiu, aby vypracovala 

podrobné rozpočtové spojenia medzi novým zborom a Európskou dobrovoľníckou 

službou a rozlíšenie medzi dobrovoľníctvom a zamestnaním tak, aby sa zabezpečilo, že 

kvalitné pracovné miesta sa nebudú nahrádzať neplatenou dobrovoľníckou činnosťou; 

víta skutočnosť, že 18,4 milióna EUR vyhradených pre zbor v roku 2018 sú nové 

prostriedky; trvá na tom, aby financovanie nových iniciatív nevytváralo ďalší tlak 

na zdroje programu Erasmus+ a aby sa z programu Erasmus+ na fungovanie zboru 

nepresunuli žiadne ďalšie finančné prostriedky okrem tých, ktoré sú určené na časť 

Európskej dobrovoľníckej služby financovanú EÚ; trvá na tom, že financovanie 

zamerané na dobrovoľnícke činnosti v rámci Európskeho zboru solidarity by sa malo 

prinajmenšom vyrovnať kráteniu rozpočtu Európskej dobrovoľníckej služby; 

5. upozorňuje na dlhodobé nedostatočné financovanie programu Európa pre občanov; 

vyjadruje poľutovanie nad tým, že rozpočtové prostriedky určené pre program Európa 

pre občanov na rok 2018 sú o 740 000 EUR nižšie v porovnaní so sumou uvedenou v 

rozpočtovom plánovaní; pripomína, že to predstavuje približne 3 % rozpočtu tohto 

programu a ovplyvní to už aj tak nízku mieru úspešnosti jeho projektov; vyzýva na 
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vyčlenenie ďalších finančných prostriedkov na granty na opatrenia v rámci rozpočtu 

programu Európa pre občanov na rok 2018; 

6. požaduje dodatočných 14 miliónov EUR, ktoré sa majú vyhradiť pre rozpočet programu 

Tvorivá Európa rozpočtu na rok 2018 s cieľom splniť očakávania európskych občanov, 

ako aj ambície jednotlivých podprogramov; vyjadruje znepokojenie nad tým, že najmä 

podprogram Kultúra je zásadným spôsobom podfinancovaný, v dôsledku čoho má 

problém dosiahnuť uspokojivú mieru úspešnosti; zdôrazňuje, že aj podprogram Médiá a 

nástroj na poskytovanie záruk by v súvislosti s vyššou mierou úspešnosti ťažili 

zo stabilne a konzistentne prideľovaných rozpočtových prostriedkov; 

7. víta úsilie, ktoré v uplynulých rokoch vynaložili inštitúcie EÚ s cieľom riešiť 

neuhradené platby; zdôrazňuje, že omeškania pri finalizácii zmlúv medzi príslušnými 

orgánmi a príjemcami, ako aj oneskorené platby narúšajú úplné vykonávanie programov 

zo strany Európskej komisie; 

8. zdôrazňuje význam kultúrnej a vzdelávacej činnosti pre úspešnú integráciu utečencov 

do spoločnosti v európskych hostiteľských krajinách, preto žiada trvalejšie zavedenie 

projektov na integráciu utečencov ako jeden z cieľov programov Erasmus+ a Tvorivá 

Európa na základe práce, ktorá sa začala v rámci osobitných výziev v roku 2016; 

9. zdôrazňuje potrebu ďalšieho posilnenia medzinárodného rozmeru programov Erasmus+, 

Kreatívna Európa, Európa pre občanov a Horizont 2020 v časti rozpočtu venovanej 

ESVČ, ako ústredný prvok pri ďalšom rozvoji prístupu ľudia k ľuďom v rámci 

vonkajších vzťahov EÚ v oblasti kultúry; 

10. víta dodatočné rozpočtové prostriedky vo výške 4 milióny EUR v rozpočtovom riadku 

Kreatívna Európa, ktoré sú určené na financovanie Európskeho roka kultúrneho 

dedičstva 2018 (EYCH); odsudzuje však skutočnosť, že napriek záväzku Parlamentu a 

Rady zviditeľniť 7 miliónov EUR pre EYCH v samostatnom rozpočtovom riadku, tento 

riadok chýba;  

11. vyzýva Komisiu, členské štáty a EIB, aby v plnej miere využili potenciál EFSI na 

podporu kultúrneho a kreatívneho odvetvia a tým prostredníctvom vyčlenenia väčšieho 

podielu finančných prostriedkov z EFSI na kultúrny a kreatívny priemysel stimulovali 

rast; okrem toho naliehavo vyzýva Komisiu a EIB, aby podporili vzájomné pôsobenie 

medzi záručným mechanizmom pre kultúrne a kreatívne sektory a EFSI, aby sa 

zabezpečili vhodné pôžičky pre kultúrny a kreatívny priemysel; 

12. vyzýva Komisiu, aby preskúmala iniciatívy v rámci rozpočtového riadku 

„multimediálne akcie“ s cieľom zabezpečiť, aby sa prostredníctvom rozpočtu účinne 

podporilo vysokokvalitné a nezávislé pokrytie európskych záležitostí; opätovne 

zdôrazňuje svoju podporu udržateľnej viacročnej finančnej dohode pre Euranet+; 

vyjadruje znepokojenie nad relatívne nízkymi sumami určenými na Euranet+ na rok 

2018; vyzýva Európsku komisiu, aby zabezpečila trvalo udržateľné dlhodobé riešenie, 

na základe ktorého by sa sieť Euranet+ stala neoddeliteľnou súčasťou ročného rozpočtu 

EÚ, čím sa zabezpečí taká úroveň financovania, ktorá povedie k zvýšeniu dosahu aj 

počtu poslucháčov v nadchádzajúcich rokoch; 

13. zdôrazňuje význam pilotných projektov a prípravných akcií pri formovaní budúcich 
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politických iniciatív EÚ; poukazuje na úspech novej prípravnej akcie Nový príbeh o 

Európe, ktorá účinne podporuje diskusiu a nové myslenie mladých ľudí v súvislosti s 

výzvami EÚ; vyzýva Komisiu, aby posúdila, akým spôsobom by táto iniciatíva mohla 

pokračovať prostredníctvom časti programu Erasmus+ zameranej na mládež; domnieva 

sa, že dlhodobé pokračovanie tejto iniciatívy by bolo možné najlepšie zabezpečiť 

vytvorením právneho základu a poskytovaním účelových finančných prostriedkov 

prostredníctvom nových finančných prostriedkov; 

14. víta začlenenie rozpočtového riadku „Špeciálne výročné podujatia“ do rozpočtu 

Európskej únie na rozpočtový rok 2018, čo umožní rozvoj pocitu príslušnosti k 

Európskej únii u občanov; konštatuje, že rozsah Špeciálneho výročného podujatia by 

mal preukázateľne slúžiť pridanej hodnote pre európskych občanov v členských štátoch 

EÚ; 

15. zdôrazňuje význam vytvorenia čo najlepších podmienok na zabezpečenie toho, aby 

občania mohli pochopiť a zapojiť sa do fungovania Únie, jej politík a procesov; v tejto 

súvislosti zdôrazňuje, že je potrebné, aby Európska únia zlepšila svoju komunikačnú 

politiku; 

16. zdôrazňuje význam štatistického výskumu a prístupu k porovnateľným zdrojom údajov, 

čo umožní účinné monitorovanie a analýzu kultúrneho, hospodárskeho a spoločenského 

vplyvu politík v oblasti kultúry a vzdelávania; v tejto súvislosti pripomína potrebu 

vyčleniť dostatočné zdroje na tento účel; 

17. zdôrazňuje, že s cieľom riešiť dlhodobo nízke miery úspešnosti niektorých programov 

EÚ v dôsledku nedostatočného financovania a zabezpečiť proticyklickú funkciu 

rozpočtu EÚ sa musí zaviesť systém skutočných a konzistentných vlastných zdrojov na 

obdobie VFR po roku 2020. 
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