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NÁVRHY 

Výbor pro kulturu a vzdělávání vyzývá Výbor pro regionální rozvoj jako věcně příslušný 

výbor, aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy: 

1. je přesvědčen, že kultura, vzdělávání, mládež a sport hrají klíčovou úlohu při posilování 

sociální soudržnosti a utváření budoucnosti Evropské unie, zejména s ohledem na 

vybudování společenství občanů, jež bude jednotné v rozmanitosti prostřednictvím vazeb 

solidarity, mimo jiné s obrovským potenciálem, pokud jde o vytváření evropské přidané 

hodnoty a hospodářské prosperity ve všech regionech EU, zejména v rámci politiky 

soudržnosti; 

2. připomíná význam kultury a kulturního dědictví i s ohledem na hospodářskou prosperitu 

měst a regionů;  vyzývá proto členské státy, aby přijaly veškerá nezbytná opatření 

k účinné ochraně hmotného a nehmotného kulturního dědictví a aby v této souvislosti 

využily všechny dostupné nástroje politiky soudržnosti; doporučuje, aby se kulturní 

dědictví považovalo za horizontální prioritu všech pilířů politiky soudržnosti v příští 

generaci programů a aby byla vzata v úvahu doporučení vydaná během Evropského roku 

kulturního dědictví 2018 a jejich závěry; 

3. zdůrazňuje důležitost rovných příležitostí pro osoby, které jsou fyzicky či geograficky 

znevýhodněné, aby měly rovnocenný přístup ke kultuře a vzdělávání; 

4. zdůrazňuje, že investice do kultury, vzdělávání, mládeže a sportu výrazně zlepšují sociální 

soudržnost v Evropské unii, zejména proto, že usnadňují sociální integraci evropských 

občanů; 

5. uznává, jak je důležité chránit přírodní i kulturní dědictví a využívat potenciál, který má 

toto dědictví coby hybná síla ekonomiky; 

6. vyjadřuje politování nad tím, že 7. zpráva Komise o hospodářské, sociální a územní 

soudržnosti nezdůrazňuje investice provedené v oblasti kultury a nečiní žádný 

kvantitativní nebo kvalitativní odkaz rozčleněný podle odvětví, pokud jde o projekty 

související s kulturou, které představovaly nejméně 11 miliard EUR výdajů v rámci 

politiky soudržnosti pro programová období 2007–2013 a 2014–2020, jež byly vyčleněny 

z Evropského fondu pro regionální rozvoj; 

7. konstatuje, že politiky EU v oblasti soudržnosti a rozvoje venkova mohou napomoci 

obnově kulturního dědictví, podpoře kulturních a tvůrčích odvětví a financování 

prohlubování profesních schopností odborníků v oblasti kultury; 

8. zdůrazňuje význam rovného přístupu ke vzdělávání, odborné přípravě a kulturním 

činnostem při zajišťování skutečného sbližování a snižování rozdílů a socioekonomických 

nerovností mezi evropskými regiony; 

9. naléhavě vyzývá Komisi, aby nadále investovala do programů v oblasti kultury, 

vzdělávání, mládeže a sportu, a stavěla na pozitivních výsledcích obou předchozích 

generací programů (2007–2013) a (2014–2020); 
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10. vyzývá k tomu, aby v příštím programovém období byly vytvořeny možnosti financování 

kultury, vzdělávání, mládeže a sportu prostřednictvím zvláštních tematických cílů 

začleněných pro tento účel do evropských strukturálních a investičních fondů; 

11. zdůrazňuje potenciál kulturního a tvůrčího odvětví, pokud jde o zaměstnanost mladých 

lidí; zdůrazňuje, že další podpora a investice do kulturního a tvůrčího odvětví mohou 

výrazně přispět ke zlepšení investic, růstu, inovací a zaměstnanosti; vyzývá proto Komisi, 

aby zvážila zvláštní příležitosti, které nabízí celé kulturní a tvůrčí odvětví, včetně 

nevládních organizací a malých sdružení; 

12. vyzývá Komisi, aby v příštím programovém období začlenila kulturu a vzdělávání mezi 

prioritní a strategické cíle, a to jednak jako oblasti, jednak jako průřezový rozměr politik 

regionálního rozvoje; 

13. vyzývá členské státy, aby v rámci politiky soudržnosti vyvinuly dlouhodobé a udržitelné 

strategie v oblasti kultury, vzdělávání, mládeže a sportu, což může posloužit jako základ 

pro strategické investice během programového období 2021–2027; 

14. trvá na tom, že vybrané projekty by se měly vzájemně doplňovat, a vyzývá Komisi, aby 

v plné míře využívala potenciálu součinnosti mezi evropskými strukturálními 

a investičními fondy (ESI fondy), dostupnými finančními nástroji Evropské investiční 

banky (Evropský fond pro strategické investice (EFSI)) a dalšími evropskými programy 

nastíněnými pro programové období 2014–2020 se zvláštním odkazem na program 

Erasmus+ a program Kreativní Evropa prostřednictvím poskytování lepších informací na 

celoevropské úrovni a prostřednictvím mnohem rozhodnějšího provádění v členských 

státech a jejich regionech; zdůrazňuje, že dotace by se neměly zaměřovat pouze na rozvoj 

infrastruktury, ale také na vytváření kulturních uskupení sdružujících několik 

souvisejících oblastí, jako je kulturní dědictví, kulturní a tvůrčí odvětví, vzdělávací 

programy, kulturní cestovní ruch a místní umění a řemesla; 

15. žádá, aby byla v příštím programovém období určena konkrétní opatření a byly přiděleny 

prostředky určené na hmotnou infrastrukturu, jako jsou inkubátory, digitální technologie 

(např. širokopásmové připojení), i pro nehmotnou infrastrukturu, tedy pro vzdělávací, 

kulturní a výzkumné instituce; 

16. domnívá se, že investice v rámci politiky soudržnosti po roce 2020 v oblasti kultury 

a vzdělávání by měly být účinnější a efektivnější, a to z hlediska kvality i kvantity 

realizovaných projektů; 

17. vyzývá Komisi a členské státy, aby podporovaly znalostní partnerství mezi univerzitami, 

školami, odbornými a výzkumnými institucemi a kulturními institucemi, aby tyto 

dokázaly reagovat na rostoucí potřebu nových dovedností a rekvalifikací v kulturním 

a tvůrčím odvětví; 

18. žádá Komisi, aby zahrnula ukazatele kvality pro investice související s kulturním 

dědictvím do revidovaného nařízení o společných ustanoveních, tak jak rovněž požaduje 

Parlament ve svém usnesení ze dne 8. září 2015 s názvem „Na cestě k integrovanému 

přístupu ke kulturnímu dědictví pro Evropu“; 

19. připomíná úlohu kulturních a tvůrčích odvětví, a opakuje svou výzvu Komisi, aby 
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stanovila tato odvětví jako horizontální prioritu; zdůrazňuje, že regiony již prokázaly 

schopnost rozvíjet uskupení a přeshraniční spolupráci v této oblasti a v této souvislosti 

zaznamenává pozitivní účinky inteligentní specializace na kulturní a tvůrčí odvětví, 

o čemž svědčí dosud dosažené výsledky; žádá Komisi a členské státy, aby zachovaly 

a posílily politiky v této oblasti a efektivně využily finanční prostředky dostupné v rámci 

programů EU a ESI fondů; 

20. žádá o rozšíření teoretického i praktického rozsahu střednědobých a dlouhodobých 

projektů v kulturní, audiovizuální a tvůrčí oblasti prostřednictvím ustanovení o možnosti 

integrovaného využívání strukturálních fondů a EFSI; 

21. žádá, aby byla v rámci politiky soudržnosti věnována větší pozornost investicím do 

kulturních a vzdělávacích odvětví, zejména v městských a okrajových oblastech, a to 

prostřednictvím nástrojů pro rekvalifikaci a začlenění; 

22. vyzývá Komisi, aby využila kapacitu Evropského fondu pro regionální rozvoj na podporu 

rozvoje sportovní infrastruktury a podporu udržitelného sportu a venkovních aktivit jako 

nástroje pro regionální rozvoj a rozvoj venkova a aby využila Evropský sociální fond 

k posílení dovedností a zaměstnatelnosti pracovníků v odvětví sportu; 

23. vybízí členské státy, aby přidělily podíl prostředků z politiky soudržnosti na kvalitní 

kulturní a vzdělávací projekty, které jsou sice způsobilé, ale nebyly financovány 

z evropských programů kvůli nedostatku finančních prostředků; 

24. vyzývá členské státy, aby podporovaly integrované územní kulturně zaměřené projekty, 

jako jsou kulturní trasy, které podporují kvalitní územní rozvoj i partnerství veřejného 

a soukromého sektoru v oblasti cestovního ruchu s kulturním rozměrem. 
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