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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. poukazuje na to, že programy v oblasti vzdelávania, mládeže, kultúry a občianstva sú 

naďalej veľmi dôležitými prostriedkami na všeobecné zvyšovanie povedomia o našej 

spoločnej európskej identite; 

2. pripomína, okrem iného v súvislosti s oslavami 30. výročia programu Erasmus+, že tento 

program je aj naďalej hlavným programom na podporu mobility mládeže, o čom svedčí 

počet prijatých žiadostí, ktorý presahuje objem dostupných finančných prostriedkov; 

vyjadruje hlboké poľutovanie nad tým, že úroveň financovania navrhnutá v rámci 

programu Erasmus+ v návrhu rozpočtu na rok 2019 je výrazne pod úrovňou očakávaní 

Parlamentu a iba odráža skutočnosť, že financovanie programu Erasmus+ teraz dosahuje 

svoje maximum pre súčasný viacročný finančný rámec (VFR), pričom neposkytuje ani 

zostávajúce dodatočné finančné prostriedky na program v rámci revízie VFR; trvá na 

potrebe navýšiť financovanie, najmä pokiaľ ide o nepretržitú odbornú prípravu a odvetvie 

mládeže vrátane neformálneho vzdelávania, a zabezpečiť väčšiu účasť zraniteľných 

skupín, najmä mladých ľudí so zdravotným postihnutím; opakuje svoju výzvu, aby bol 

objem finančných prostriedkov na program Erasmus+ v nasledujúcom VFR 

strojnásobený, s ohľadom na popularitu programu a zároveň na jeho schopnosť budovať 

pocit európskej spolupatričnosti a zlepšovať vyhliadky na zamestnanie mladých 

účastníkov programu Erasmus+; 

3. domnieva sa tiež, že je potrebné, aby bola Európskemu zboru solidarity, ktorý sa tak teraz 

nazýva a o ktorom sa v súčasnosti rokuje, poskytnutá vlastná rozpočtová položka a vlastné 

zdroje, ktoré by pozostávali z finančných prostriedkov predchádzajúcej Európskej 

dobrovoľníckej služby v rámci programu Erasmus+ a z ďalších finančných prostriedkov 

pochádzajúcich výlučne z nepridelených rezerv; 

4. zdôrazňuje hodnotu programu Kreatívna Európa, pokiaľ ide o podporu audiovizuálneho a 

kultúrneho priemyslu Únie; trvá na tom, že úroveň financovania by mala zodpovedať 

ambíciám programu, najmä v prípade podprogramu Kultúra, ktorý je chronicky 

podfinancovaný, a má preto problém dosiahnuť uspokojivú mieru úspešnosti, čo marí 

očakávania kandidátov; zdôrazňuje, že nízka miera úspešnosti je príznačná pre 

nedostatočnú úroveň financovania, ktorá nezodpovedá ambicióznym cieľom programu; 

nazdáva sa, že posilnenie medziodvetvovej zložky programu Kreatívna Európa by 

Komisii mohlo poskytnúť spôsob, ako vyvinúť väčšie úsilie v boji proti falošným 

správam, a to zintenzívnením práce v oblasti mediálnej gramotnosti aj podporovaním 

odvetvového dialógu; domnieva sa, že využívanie súčinnosti medzi Európskym fondom 

pre strategické investície (EFSI) a záručným mechanizmom pre kultúrne a kreatívne 

sektory by malo pokračovať, a to aj s cieľom umožniť, aby kultúrny a kreatívny priemysel 

plne vyjadril svoju dvojakú hodnotu pri ochrane a vyzdvihovaní európskej kultúrnej a 

jazykovej rozmanitosti a pri podpore vytvárania kvalitných pracovných miest a 

udržateľného rastu a stimulácii inovácie a výroby; zdôrazňuje, že z EFSI by sa mal 

poskytnúť zásadný finančný príspevok na investície do vzdelávania, odbornej prípravy a 

výskumu a že by sa mala poskytnúť primeraná podpora kultúrnemu a kreatívnemu 

priemyslu; zdôrazňuje, že podpora prispôsobená na mieru a špecifická pre jednotlivé 
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odvetvia je nevyhnutná na zabezpečenie toho, aby kultúrny a kreatívny priemysel mohol 

využívať pôžičky z EFSI; 

5. berie na vedomie záujem, ktorý vyvolalo zavedenie Európskeho roka kultúrneho dedičstva 

2018; žiada preto, aby správne opatrenia a nástroje súvisiace s Európskym rokom 

kultúrneho dedičstva pokračovali aj po roku 2018, a to aj s pomocou vyčlenených 

finančných prostriedkov v rámci iných viacročných programov, ako sú programy v oblasti 

výskumu, vonkajšej činnosti a súdržnosti a Erasmus+, a iniciatív na digitalizáciu 

kultúrneho dedičstva, ako aj začlenenia do akčného plánu digitálneho vzdelávania; 

6. naliehavo vyzýva Komisiu, aby podrobne preskúmala všetky činnosti v riadku 

Multimediálne akcie s cieľom zabezpečiť splnenie ich základných cieľov a správnu 

vyváženosť nasledujúceho VFR, pokiaľ ide o financovanie jednotlivých akcií, a aby toto 

preskúmanie poskytla Parlamentu; pripomína, že riadok Multimediálne akcie bol zriadený 

na financovanie poskytovania všeobecných informácií o operáciách týkajúcich sa Únie 

občanom s cieľom zvýšiť viditeľnosť práce inštitúcií Únie, prijatých rozhodnutí 

a jednotlivých etáp budovania Európy; preto naliehavo vyzýva Komisiu, aby prebiehajúce 

činnosti v rámci tohto rozpočtového riadka, ktoré slúžia na iné účely, financovala 

prostredníctvom iných vhodných rozpočtových riadkov; žiada o pridelenie ďalších 

finančných prostriedkov v roku 2019 na zabezpečenie činnosti siete Euranet Plus na 

zostávajúce obdobie VFR; trvá však na tom, že súčasné fungovanie siete formou „z ruky 

do úst“ je neudržateľné, a žiada o vytvorenie dlhodobého základu financovania v 

nasledujúcom VFR;  

7. berie na vedomie úspech prípravnej akcie s názvom Titulkovanie európskeho kultúrneho 

televízneho obsahu v Európe, ktorú v súčasnosti realizuje projekt ARTE Europe a ktorá už 

nebude oprávnená na podporu z rozpočtu EÚ po roku 2018; zdôrazňuje, že tento projekt 

umožňuje, aby bol európsky kultúrny obsah vysielaný v piatich (čoskoro v šiestich) 

jazykoch EÚ, čím by bol pre približne 70 % občanov EÚ k dispozícii v ich materinskom 

jazyku prostredníctvom rôznych mediálnych platforiem; domnieva sa, že tento projekt sa 

u svojho publika stretá s mimoriadne dobrou odozvou a významne prispieva k 

zlepšovaniu cezhraničného prístupu k európskemu kultúrnemu obsahu a k podpore 

medzikultúrnej výmeny; preto naliehavo vyzýva Komisiu, aby pokračovala v podpore 

mnohojazyčného prístupu ku kvalitným programom pre veľký počet občanov EÚ tým, že 

iniciatívu titulkovania začlení do existujúceho programu alebo rozpočtovej položky, 

napríklad v rámci programu Kreatívna Európa; 

8. vzhľadom na výrazne sa zhoršujúcu situáciu v oblasti slobody tlače a médií v Európe 

žiada o zabezpečenie fungovania Centra pre pluralitu a slobodu médií (CMPF) vo 

Florencii a Európskeho centra pre slobodu tlače a médií (ECPMF) v Lipsku na zvyšok 

obdobia súčasného VFR a o poskytnutie dodatočných finančných prostriedkov na tento 

účel v roku 2019; poukazuje na to, že činnosti týchto centier sa výborne dopĺňajú, a 

naliehavo vyzýva Komisiu, aby pre obe centrá zaručila v budúcom VFR dlhodobý 

finančný základ, aby tak mohli čo najnezávislejšie vyvíjať účinné európske nástroje na 

zabezpečenie slobody a plurality médií a poskytovať novinárom v nebezpečných 

situáciách cielenú pomoc a podporu; 

9. zdôrazňuje, že program Európa pre občanov má hodnotu spočívajúcu v tom, že rozširuje 

porozumenie Únie zo strany občanov a posilňuje pocit občianstva, ako aj z hľadiska 
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operačnej podpory, ktorú poskytuje európskym organizáciám občianskej spoločnosti, 

ktoré zohrávajú kľúčovú úlohu v Únii a vyžadujú cielenú finančnú pomoc; znovu 

potvrdzuje svoj záväzok zlepšiť úroveň financovania programu, a to použitím všetkých 

dostupných prostriedkov na zvýšenie miery úspešnosti projektu v roku 2019, t. j. v roku 

volieb do Európskeho parlamentu, a okrem toho zabezpečiť náležitú úroveň financovania; 

pripomína, že Komisia napriek nesúhlasu Parlamentu znížila v rámci rozpočtu na rok 

2018 rozpočet programu Európa pre občanov o 740 000 EUR v porovnaní s finančným 

plánom, aby posilnila európsku iniciatívu občanov (EIO); vyjadruje preto hlboké 

poľutovanie nad skutočnosťou, že podľa aktualizovaného finančného plánu z januára 

2018, ktorý vydala Komisia, bude z programu Európa pre občanov odobratých ďalších 2,5 

milióna EUR (1,1 milióna EUR v roku 2019 a 1,4 milióna EUR v roku 2020) na 

financovanie prepracovanej EIO, čo je podľa tejto aktualizácie v súlade s návrhom nového 

nariadenia o EIO; konštatuje, že ani v samotnom návrhu, ani v legislatívnom finančnom 

výkaze, ktorý je k nemu pripojený, sa neuvádza žiadny vplyv programu Európa pre 

občanov na rozpočet; pripomína, že Parlament pri posudzovaní navrhovaných právnych 

predpisov musí mať k dispozícii všetky príslušné fakty, a pripomína Komisii jej 

povinnosť tieto fakty zverejňovať; zdôrazňuje svoju oddanosť účinnému programu Európa 

pre občanov, ktorý má k dispozícii primerané zdroje, ako aj svoj rozhodne odmietavý 

postoj k navrhovanému zníženiu rozpočtu a svoj úmysel zvrátiť tieto škrty v rámci 

rozpočtových postupov na roky 2019 a 2020; 

10. nalieha na Komisiu, aby zlepšila synergický účinok medzi kultúrnymi a vzdelávacími 

programami a financovaním dostupným z iných programov a nástrojov, najmä z 

európskych štrukturálnych a investičných fondov (EŠIF), EFSI a programu Horizont 

2020; v tejto súvislosti pripomína, že na projekty spojené s kultúrou a so vzdelávaním 

bolo v programových obdobiach Európskeho fondu regionálneho rozvoja 2007 – 2013 a 

2014 – 2020 vyčlenených najmenej 11 miliárd EUR; 

11. zdôrazňuje kľúčovú úlohu iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých ľudí v boji proti 

nezamestnanosti mladých ľudí; zdôrazňuje potrebu financovania iniciatívy na podporu 

zamestnanosti mladých ľudí primeraného k stanoveným cieľom, ako aj potrebu posilnenia 

synergií medzi touto iniciatívou, Európskym sociálnym fondom a národnými rozpočtami 

členských štátov; 

12. vyzýva Komisiu, aby poskytla primerané rozpočtové prostriedky na lepšie zviditeľnenie 

volieb do Európskeho parlamentu, ktoré sa uskutočnia v roku 2019, a na posilnenie 

účinnosti mediálneho pokrytia danej veci, najmä s cieľom podporovať šírenie informácií o 

takzvaných Spitzenkandidaten, t. j. o kandidátoch na predsedu Komisie; 

13. poukazuje na potenciál pilotných projektov a prípravných akcií ako prostriedkov na 

testovanie opatrení v oblastiach politiky Únie a na zavádzanie nových inovatívnych 

iniciatív, ktoré by sa mohli stať dlhodobými opatreniami Únie; 

14. pripomína, že vystúpenie Spojeného kráľovstva z Únie spôsobuje mimoriadne naliehavé 

problémy európskym školám, a to najmä vzhľadom na veľkosť anglickej jazykovej sekcie 

(približne 21 % všetkých žiakov) a prevahu angličtiny ako druhého jazyka (61 % všetkých 

žiakov v školskom roku 2016 – 2017); víta pokrok, ktorý sa doposiaľ dosiahol v 

rokovaniach, a najmä predbežnú dohodu o prechodnom období, podľa ktorej by Spojené 

kráľovstvo ostalo zmluvnou stranou dohovoru o európskych školách až do konca 
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školského roku 2020 – 2021; konštatuje však, že napriek ustanoveniam článku 120 návrhu 

dohody o vystúpení zostávajú nezodpovedané dôležité otázky v oblasti rozpočtu a 

vzdelania, pokiaľ ide o dlhodobé poskytovanie prvotriednej výučby angličtiny a ďalšie 

uznávanie európskej maturitnej skúšky v Spojenom kráľovstve; naliehavo vyzýva 

Komisiu a radu guvernérov, aby Výbor pre kultúru a vzdelávanie informovali o svojich 

dlhodobých plánoch na riešenie problémov spojených s brexitom; 

15. víta úsilie, ktoré sa v posledných rokoch vynaložilo na riešenie problému nahromadených 

neuhradených platieb; zdôrazňuje, že omeškania pri finalizácii zmlúv medzi príslušnými 

orgánmi a príjemcami a oneskorené platby ohrozujú úplné vykonávanie programov zo 

strany Komisie; pripomína, že zvýšenie objemu viazaných rozpočtových prostriedkov 

musí byť sprevádzané príslušným navýšením platobných rozpočtových prostriedkov na 

zaistenie včasných platieb; 

16. zdôrazňuje význam inkluzívnosti a žiada, aby sa na plenárnych zasadnutiach Parlamentu 

zaviedlo tlmočenie do posunkovej reči;  

17. zdôrazňuje význam začlenenia migrantov a utečencov a to, že im poskytovanie 

rovnocenného prístupu k vzdelávaniu a odbornej a učňovskej príprave v ich novej krajine 

pobytu a prístupu k jedinečnej kultúre tohto štátu pomáha, aby sa cítili vítaní a aby sa 

integrovali a presídlili; 

18. uznáva sociálnu hodnotu prírodného aj kultúrneho dedičstva a prínos využívania ich 

potenciálu ako hnacieho motoru hospodárstva; 

19. zdôrazňuje význam riešenia sociálneho vylúčenia a začlenenia ľudí zo znevýhodneného 

prostredia, aby sa im zaistil plnohodnotný a rovnocenný prístup ku kultúre aj k vzdelaniu. 

  



 

AD\1153968SK.docx 7/8 PE619.218v02-00 

 SK 

INFORMÁCIE O PRIJATÍ VO VÝBORE POŽIADANOM O STANOVISKO 

Dátum prijatia 7.6.2018    

Výsledok záverečného hlasovania +: 

–: 

0: 

19 

0 

4 

Poslanci prítomní na záverečnom 

hlasovaní 

Isabella Adinolfi, Dominique Bilde, Andrea Bocskor, Nikolaos 

Chountis, Silvia Costa, Damian Drăghici, Angel Dzhambazki, Jill 

Evans, María Teresa Giménez Barbat, Petra Kammerevert, Svetoslav 

Hristov Malinov, Rupert Matthews, Luigi Morgano, John Procter, 

Sabine Verheyen, Julie Ward, Bogdan Andrzej Zdrojewski 

Náhradníci prítomní na záverečnom 

hlasovaní 

Norbert Erdős, Sylvie Guillaume, Morten Løkkegaard, Martina Michels 

Náhradníci (čl. 200 ods. 2) prítomní na 

záverečnom hlasovaní 

John Flack, Gabriel Mato 

 
  



 

PE619.218v02-00 8/8 AD\1153968SK.docx 

SK 

ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN VO VÝBORE POŽIADANOM O 
STANOVISKO 

19 + 

ALDE María Teresa Giménez Barbat, Morten Løkkegaard 

EFDD Isabella Adinolfi 

GUE/NGL Nikolaos Chountis, Martina Michels 

PPE Andrea Bocskor, Norbert Erdős, Svetoslav Hristov Malinov, Gabriel Mato, Sabine 

Verheyen, Bogdan Andrzej Zdrojewski 

S&D Silvia Costa, Damian Drăghici, Giorgos Grammatikakis, Sylvie Guillaume, Petra 

Kammerevert, Luigi Morgano, Julie Ward 

Verts/ALE Jill Evans 

 

0 - 

 

4 0 

ECR John Flack, Rupert Matthews, John Procter 

ENF Dominique Bilde 

 

Vysvetlenie použitých znakov: 

+ : za 

- : proti 

0 : zdržali sa hlasovania 

 

 


