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NÁVRHY 

Výbor pre kultúru a vzdelávanie vyzýva Výbor pre regionálny rozvoj, aby ako gestorský výbor 

zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy: 

1. uznáva výzvy, ktorým čelia pohraničné regióny, a zdôrazňuje, že sociálno-ekonomické 

rozdiely vrátane kultúrnych a jazykových rozdielov medzi rôznymi pohraničnými 

regiónmi môžu brániť integrácii, obmedzovať interakciu a znižovať príležitosti pre ľudí 

a podniky na oboch stranách hranice; 

2. zdôrazňuje, že EÚ pozitívne prispieva k rozvoju pohraničných regiónov a že budúce 

programy financovania by mali pokračovať čo najúčinnejším a najefektívnejším 

spôsobom a mali by sa sústrediť na oblasti s mimoriadne vysokou európskou pridanou 

hodnotou, pričom by mali zabezpečiť, aby riešenie problémov v pohraničných 

regiónoch bolo jadrom programov cezhraničnej spolupráce; 

3. stanovuje, že politika súdržnosti by mala pokračovať v podpore zraniteľných 

a marginalizovaných ľudí, riešiť rastúce nerovnosti a budovať solidaritu 

prostredníctvom investícií do vzdelávania, odbornej prípravy a kultúry, pričom by mala 

venovať osobitnú pozornosť programom cezhraničnej spolupráce zameraným na 

existujúce kultúrne, územné a administratívne prekážky a budúce výzvy v týchto 

regiónoch; 

4. zdôrazňuje, že hranice EÚ zahŕňajú pozemné aj námorné hranice, ktoré treba vziať 

do úvahy; vyzýva preto Komisiu, aby preskúmala výzvy, ktorým čelia námorné 

pohraničné regióny, s cieľom umožniť komplexnú analýzu prekážok, ktorým čelia 

všetky pohraničné regióny, ako aj potenciálnej spolupráce a rastu všetkých týchto 

regiónov; 

5. zdôrazňuje význam programov cezhraničnej spolupráce vrátane makroregionálnych 

a medziregionálnych programov v rámci financovania vzdelávacích, kultúrnych, 

kreatívnych, športových, umeleckých a iných aktivít, ktorých európska pridaná hodnota 

zbližuje občanov, vytvára cezhraničné synergie, posilňuje vzájomnú dôveru 

a porozumenie a pomáha riešiť rôzne predsudky a stereotypy v pohraničných regiónoch; 

v tejto súvislosti zdôrazňuje potenciál kultúrneho a kreatívneho priemyslu v súlade 

so stratégiami pre inteligentnú špecializáciu a veľký počet projektov INTERREG 

zameraných na kultúru a dedičstvo, čo svedčí o tom, že existuje silná túžba 

medzi pohraničnými regiónmi investovať do spoločných tradičných kultúrnych aktív, 

ako aj do rozvíjajúcich sa moderných kreatívnych projektov, kreatívnych odvetví a 

projektov v oblasti kultúrneho dedičstva; opätovne zdôrazňuje svoj názor, že finančná 

podpora EÚ pre tieto iniciatívy má kľúčový význam, a preto by sa mala v budúcom 

VFR ďalej posilniť, najmä prostredníctvom podpory z prostriedkov európskych 

štrukturálnych a investičných fondov; vyzýva Komisiu, aby určila a podporila synergie 

medzi miestnymi prioritami a existujúcimi stratégiami a cieľmi EÚ a aby rozvinula plný 

potenciál pohraničných regiónov; 

6. poukazuje na zložitosť súčasného rámca pre programy cezhraničnej spolupráce, ako aj 

na štrukturálne ťažkosti a administratívnu záťaž, s ktorými sa potenciálni príjemcovia 

stretávajú počas prípravy takýchto projektov; v tejto súvislosti víta opatrenia na 

zjednodušenie navrhnuté na obdobie po roku 2020 a považuje ich za dôležitý krok 
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k zjednodušeniu a zlepšeniu vykonávania a dostupnosti programov cezhraničnej 

spolupráce; 

7. pripomína význam kultúry a kultúrneho dedičstva v súvislosti s hospodárskou 

prosperitou miest a regiónov, a preto vyzýva členské štáty, aby prijali všetky potrebné 

opatrenia na účinné zachovanie a podporu svojho hmotného a nehmotného kultúrneho 

dedičstva a aby v tejto súvislosti využili všetky dostupné nástroje politiky súdržnosti; 

8. požaduje novú informačnú stratégiu v oblasti cezhraničnej a regionálnej spolupráce 

s cieľom priblížiť sa k obyvateľom pohraničných regiónov, zvýšiť ich povedomie 

o príležitostiach, ktoré prinášajú cezhraničné programy EÚ, a tak prispieť k zmenám 

postojov smerom k väčšej otvorenosti v oblasti regionálnych a cezhraničných 

záležitostí; 

9. zdôrazňuje význam športu pre hospodársky a sociálny rozvoj cezhraničných regiónov, 

čo dokazujú početné projekty územnej spolupráce, ktoré využili šport ako nástroj 

sociálnej a kultúrnej integrácie; 

10. nabáda mladých ľudí, aby konali vo všetkých aspektoch rozvoja regionálnej 

a cezhraničnej spoločnosti, podieľali sa na ňom a boli do neho zapojení; podporuje 

cezhraničné idey a aktivity v oblasti mladých ľudí, ako napríklad vytváranie platforiem 

na výmenu názorov a osvedčených postupov, zvyšovanie povedomia a výmenu 

informácií o cezhraničnej spolupráci a šírenie informácií prostredníctvom sociálnych 

a iných médií s cieľom zlepšiť účasť a príležitosti pre mladých ľudí v cezhraničných 

projektoch; 

11. zdôrazňuje nedostatok informácií o príležitostiach financovaných EÚ týkajúcich sa 

programov cezhraničnej spolupráce v pohraničných regiónoch EÚ; vyzýva členské 

štáty, aby zlepšili šírenie informácií o cezhraničných otázkach, napr. vytvorením 

tzv. jednotných kontaktných miest; 

12. zdôrazňuje potrebu výraznejšej finančnej angažovanosti pri presadzovaní cezhraničných 

športových aktivít, a najmä pri výstavbe infraštruktúr malého rozsahu pre športy 

vykonávané na amatérskej úrovni; 

13. vyzýva Komisiu, aby zvážila kultúru a vzdelávanie ako horizontálnu prioritu 

pre budúcu generáciu programov v rámci politiky súdržnosti; 

14. dôrazne podporuje úlohu cezhraničných projektov a programov pri zlepšovaní 

vzdelávania, zamestnateľnosti, začlenenia a účasti mladých ľudí v spoločnosti riešením 

sociálnych problémov, ktorým čelia mladí ľudia v pohraničných regiónoch, ako je 

nezamestnanosť a radikalizácia; požaduje systematickejšiu spoluprácu v pohraničných 

regiónoch s cieľom zlepšiť príležitosti pre mladých ľudí v oblasti zamestnanosti, 

vzdelávania, odbornej prípravy, kultúry, športu a iných oblastiach sociálnej politiky; 

15. zdôrazňuje skutočnosť, že jazykové bariéry tvoria stále významnú prekážku brániacu 

cezhraničnej spolupráci, a to najmä v hraničných oblastiach bez dlhoročnej tradície 

spolupráce; poznamenáva, že jazyk je dôležitým faktorom, ktorý zvyšuje dôveru 

a pomáha zmierňovať sociálno-kultúrne ťažkosti; domnieva sa, že cielenejšie 

využívanie prostriedkov z európskych štrukturálnych a investičných fondov, ako aj 

zvýšené financovanie jazykových technológií môže zlepšiť komunikáciu, a tak podporiť 
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systematické presadzovanie viacjazyčnosti a európskej jazykovej rozmanitosti 

vo vzdelávaní a odbornej príprave v pohraničných regiónoch, a to počnúc vzdelávaním 

v ranom detstve, aj prostredníctvom organizovania športových a kultúrnych podujatí; 

16. domnieva sa, že s cieľom poskytnúť deťom jedinečnú príležitosť, ktorá presahuje 

učebňu, mať priamy kontakt a skúsenosť z prvej ruky s rôznorodosťou kultúr, jazykov 

a histórie susedov, by sa medzi inštitúciami vzdelávania a odbornej prípravy mala 

posilniť cezhraničná spolupráca prostredníctvom uľahčenia cezhraničných návštev škôl 

a mimoškolských aktivít pre deti od útleho veku; 

17. konštatuje, že niektoré pohraničné oblasti majú spoločný jazyk, ktorý nie je oficiálnym 

jazykom EÚ; domnieva sa, že zvýšená úroveň financovania výučby a podpory menej 

používaných cezhraničných jazykov by posilnila spoluprácu, zvýšila by cezhraničnú 

mobilitu a obohatila kultúrnu rozmanitosť a dedičstvo týchto oblastí; 

18. opätovne pripomína, že je nevyhnutné spájať kľúčové subjekty z oblasti výskumu, 

podnikania, vysokoškolského vzdelávania, verejné orgány a občiansku spoločnosť; 

vyzýva členské štáty, aby uľahčili cezhraničné partnerstvá medzi inštitúciami 

vzdelávania a odbornej prípravy navzájom a medzi inštitúciami vzdelávania a odbornej 

prípravy a podnikmi v pohraničných regiónoch s cieľom podporiť mobilitu študentov, 

učiteľov, školiteľov a administratívnych pracovníkov, ako aj doktorandov 

a výskumných pracovníkov vrátane odborného vzdelávania a prípravy (OVP); 

zdôrazňuje, že využívanie viacjazyčnosti v rámci cezhraničných partnerstiev môže 

pomôcť pripraviť absolventov na trh práce na oboch stranách hranice; zastáva názor, 

že pozornosť by sa mala venovať aj regionálnym menšinovým jazykom, ktoré sú vždy 

vystavené riziku ohrozenia, ak nie sú zavedené silné jazykové politiky; domnieva sa, 

že financovanie na európskej úrovni by malo pokračovať v zachovávaní a podpore 

regionálnych jazykov menšín; 

19. vyzýva Komisiu, aby uľahčila cezhraničné iniciatívy a rôzne druhy výmen 

a medzikultúrnych a vzdelávacích aktivít zameraných na zvýšenie povedomia občanov 

o legislatívnych a administratívnych požiadavkách v pohraničných regiónoch, ako aj 

na zlepšenie spolupráce medzi miestnymi správami a kultúrnymi a  vzdelávacími 

inštitúciami; 

20. naliehavo vyzýva členské štáty, aby uľahčili a podporovali lepšie chápanie a vzájomné 

uznávanie osvedčení, diplomov a odborných kvalifikácií medzi susednými regiónmi; 

podporuje preto začlenenie osobitných zručností do učebných osnov s cieľom zvýšiť 

príležitosti v oblasti cezhraničného zamestnávania vrátane potvrdzovania a uznávania 

zručností; 

21. podporuje spoločné využívanie verejných služieb a úsilie v susedných pohraničných 

regiónoch s cieľom vytvoriť sériu cielených zásahov na podporu dospelých ľudí 

s nízkou úrovňou zručností alebo nízkokvalifikovaných dospelých ľudí v pohraničných 

regiónoch a pomôcť im zlepšiť ich čitateľskú a matematickú gramotnosť a digitálne 

zručnosti tým, že získajú širší súbor schopností a vyššiu kvalifikáciu; 

22. podporuje cezhraničnú spoluprácu a programy pre duálny systém odbornej prípravy 

v rôznych pohraničných regiónoch; zastáva názor, že lepšia cezhraničná spolupráca 

a investície do zručností v pohraničných regiónoch pomôžu vyplniť existujúce medzery 
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v zručnostiach, znížiť chudobu, nezamestnanosť a sociálne vylúčenie a riešiť nedostatok 

zručností a únik mozgov v týchto okrajových oblastiach; 

23. domnieva sa, že multikulturalizmus je obzvlášť dôležitý pre pohraničné regióny; 

dôrazne podporuje cezhraničnú kultúrnu spoluprácu v rámci pohraničných regiónov a 

medzi nimi, a to posilnením spolupráce medzi tvorivými ľuďmi a kultúrnymi aktérmi, 

ako sú umelci a zástupcovia kultúrnych organizácií, správnych orgánov a sietí 

v konkrétnych cezhraničných a transeurópskych projektoch; 

24. opätovne zdôrazňuje, že mobilita umelcov a pracovníkov v oblasti kultúry sa stala 

neoceniteľnou pri presadzovaní európskeho kultúrneho a sociálneho pokroku a rozvoja 

regionálneho, národného a európskeho kultúrneho dedičstva; zastáva názor, že silná 

cezhraničná spolupráca v oblasti kultúrneho a kreatívneho priemyslu zameraná najmä 

na mikropodniky a MSP (aj prostredníctvom zoskupení podnikov), mimovládne 

organizácie a malé združenia môže pomôcť vytvoriť sociálno-ekonomickú hodnotu, 

trvalo udržateľné pracovné miesta a rast, najmä pre mladých ľudí, ako aj podporiť 

kultúrnu a jazykovú rozmanitosť a inovácie; takisto zastáva názor, že táto spolupráca 

pomôže vybudovať mosty medzi občanmi, zvýšiť vzájomné porozumenie, riešiť 

spoločné výzvy, posilniť kultúrnu diplomaciu a vytvoriť európsku identitu 

prostredníctvom spoločných iniciatív v oblasti projektov súvisiacich s hmotným 

a nehmotným kultúrnym dedičstvom a projektov súvisiacich s dedičstvom, napríklad 

prostredníctvom spoločných zariadení starostlivosti o deti, prístupného viacjazyčného 

vzdelávania alebo partnerstiev medzi vzdelávacími inštitúciami; zdôrazňuje význam 

kultúrneho a kreatívneho priemyslu pri podpore a zachovaní kultúrnej rozmanitosti, 

posilňovaní sociálnej súdržnosti, hraní kľúčovej úlohy pri reindustrializácii Európy 

a presahovaní inovácií do mnohých iných odvetví; 

25. domnieva sa, že rozvoj cezhraničnej spolupráce v oblasti kultúry významne prispieva 

k trvalo udržateľnému rozvoju cezhraničných území, čo ovplyvňuje hospodárstvo, 

sociálnu súdržnosť a životné prostredie; vyzýva Komisiu, aby spoločne s členskými 

štátmi vypracovala spoločný strategický prístup pre rozvoj a podporu kultúrneho 

a kreatívneho priemyslu, ktorý by kultúrny a kreatívny priemysel prepojil so 

spoločnosťou a hospodárstvom s cieľom podporiť inteligentný a udržateľný rast 

v pohraničných regiónoch EÚ; 

26. poukazuje na existenciu nadmerných prekážok, pokiaľ ide o prístup k financovaniu 

kultúrneho a kreatívneho priemyslu v dôsledku jeho charakteru a veľkosti (kultúrny 

a kreatívny priemysel tvoria prevažne mikropodniky a MSP), ako aj na ťažkosti 

vznikajúce v dôsledku často horšej ekonomickej výkonnosti niektorých pohraničných 

regiónov; opätovne zdôrazňuje svoj názor, že je mimoriadne dôležité rozvíjať kultúrne, 

tvorivé a podnikateľské schopnosti s cieľom prekonať tieto štrukturálne nedostatky; 

27. zdôrazňuje, že regióny majú preukázateľnú schopnosť rozvíjať cezhraničnú spoluprácu 

v kultúrnom a kreatívnom priemysle a konštatuje pozitívne účinky inteligentnej 

špecializácie; vyzýva Komisiu a členské štáty, aby zachovali a posilnili existujúce 

politiky v tejto oblasti a aby efektívne využívali prostriedky, ktoré sú k dispozícii 

v rámci programov EÚ a európskych štrukturálnych a investičných fondov (EŠIF); 

28. domnieva sa, že politika súdržnosti môže pozitívne prispieť k vytvoreniu nových ideí 

a možností spolupráce medzi múzeami, orchestrami a cezhraničnými rozhlasovými 
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a televíznymi projektmi v pohraničných regiónoch tým, že rieši právne a finančné 

ťažkosti, ktoré majú umelci so svojimi spoločnými cezhraničnými projektmi; 

29. dôrazne podporuje cezhraničné kultúrne projekty a spoluprácu medzi európskymi 

hlavnými mestami kultúry a pohraničnými regiónmi v celej Európe s cieľom vytvoriť 

reťazec kultúrnych „bodov zvaru“ a nový rozmer európskych kultúrnych sietí, v ktorých 

sa v rámci realizácie konkrétnych európskych projektov rozvíjajú a integrujú nové 

postupy kultúrnej rozmanitosti; 

30. vyjadruje poľutovanie nad tým, že kultúrne a voľnočasové aktivity často nedokážu 

prilákať ľudí z rôznych pohraničných regiónov v susedných krajinách napriek 

skutočnosti, že ľudia žijúci v týchto oblastiach majú podobné záujmy a sú v 

bezprostrednej blízkosti; podporuje európske portály vytvorené v niekoľkých 

pohraničných oblastiach s cieľom poskytnúť ľuďom prístup k informáciám o kultúrnych 

a voľnočasových aktivitách a podporuje presadzovanie podobných portálov vo všetkých 

pohraničných regiónoch; 

31. je pevne presvedčený o tom, že pohraničné regióny môžu vďaka existencii dlhoročných 

cezhraničných vzťahov medzi kultúrnymi inštitúciami, kultúrnym a kreatívnym 

priemyslom a zainteresovanými stranami vytvoriť priaznivé podmienky pre umeleckú 

a kultúrnu mobilitu, a môžu tak byť rozhodujúce pre tematický cestovný ruch a pomôcť 

propagovať Európu ako konkurencieschopnú a trvalo udržateľnú destináciu, čím sa 

zvýši atraktívnosť Európy na medzinárodnej úrovni, a môžu takisto aktívne oživiť 

proces európskej integrácie prostredníctvom podpory kontaktov medzi európskymi 

občanmi a stimulovaním pocitu spolupatričnosti; vyzýva Komisiu, 

aby do cezhraničných rozvojových iniciatív začlenila kultúrny rozmer pre aktíva 

historického dedičstva, ako aj súčasnú tvorivosť; vyzýva preto členské štáty, aby zvýšili 

úsilie a investície s cieľom vypracovať udržateľnú dlhodobú politiku cestovného ruchu 

zameraného na kultúru; 

32. pripomína, že cezhraničné vzdelávanie a kultúrne výmeny podporujú medzikultúrny 

dialóg, vzájomné porozumenie, riešenie konfliktov a budovanie mieru, najmä 

v pohraničných regiónoch po skončení konfliktu; zdôrazňuje v tejto súvislosti riziká, 

ktoré brexit predstavuje pre medziľudské kontakty a mobilitu študentov, učiacich sa, 

umelcov a kultúrnych pracovníkov v pohraničných regiónoch medzi Severným Írskom 

a Írskou republikou; 

33. podporuje rôzne opatrenia zamerané na boj proti všetkým formám diskriminácie 

v pohraničných regiónoch a na odstránenie prekážok pre zraniteľné osoby pri hľadaní 

zamestnania a začleňovaní sa do spoločnosti; v tomto ohľade podporuje presadzovanie 

a rozvoj sociálnych podnikov v pohraničných regiónoch ako zdroja vytvárania 

pracovných miest, najmä pre zraniteľné skupiny ľudí, ako sú mladí nezamestnaní ľudia 

a ľudia so zdravotným postihnutím; 

34. je pevne presvedčený, že médiá a komunikácia majú potenciál posilniť pohraničné 

regióny EÚ prostredníctvom kreatívneho odvetvia a že digitálne platformy majú 

schopnosť podporovať inklúziu a chrániť kultúrnu rozmanitosť týchto pohraničných 

regiónov; rovnako je presvedčený, že kino a televízia, ako aj tvorivé dokumenty a iný 

digitálny obsah sú platformami, ktoré možno použiť na podporu kultúrneho dedičstva 

a jedinečných čŕt pohraničných regiónov EÚ; 
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35. dôrazne vyzýva členské štáty a regionálne orgány, aby zlepšili šírenie informácií 

o cezhraničných kultúrnych a vzdelávacích činnostiach a otázkach a posilnili výmenu 

osvedčených postupov v týchto oblastiach prostredníctvom vytvorenia určeného portálu 

a webového sídla; 

36. zdôrazňuje potrebu riešiť osobitné problémy súvisiace s umeleckou a kultúrnou 

mobilitou v oblastiach, ako je sociálne zabezpečenie, zdaňovanie (zabránenie dvojitému 

zdaneniu umelcov a pracovníkov v oblasti kultúry), poskytovanie informácií 

o možnostiach mobility (granty na mobilitu, rezidenčné programy atď.); 

37. zdôrazňuje, že športový cestovný ruch je čoraz dôležitejším odvetvím európskeho 

hospodárstva; žiada preto o pridelenie finančných prostriedkov na výstavbu športových 

infraštruktúr s cieľom podporiť cestovný ruch prostredníctvom športu; 

38. konštatuje, že cezhraničná spolupráca, ako hlavný politický cieľ EÚ, pomohla zmierniť 

nepriaznivé účinky vnútorných hraníc a môže viesť k zlepšeniu cezhraničných úspechov 

v oblasti vzdelávania a kultúry; 

39. podporuje opatrenia v oblasti učňovského vzdelávania a platformy viacerých 

zainteresovaných strán v pohraničných regiónoch zamerané na zlepšenie kvality, 

ponuky a imidžu učňovského vzdelávania a podpory mobility na hraniciach medzi 

mladými učňami; zastáva názor, že združovanie príslušných zainteresovaných strán 

s cieľom vytvoriť cezhraničné príležitosti pre učňovské vzdelávanie, stáže a odbornú 

prax posilní hospodársku súťaž, vzdelanie, zručnosti a trhy práce v týchto regiónoch 

a predovšetkým podporí vytváranie príležitostí odbornej praxe v regionálnych 

a miestnych inštitúciách zapojených do cezhraničnej a medzinárodnej spolupráce; 

40. berie na vedomie vážne problémy migrácie, ktorým čelia niektoré pohraničné regióny; 

na tento účel podporuje efektívne využívanie finančných prostriedkov, ktoré sú 

k dispozícii na cezhraničné programy EÚ, ako aj výmenu osvedčených postupov 

medzi miestnymi a regionálnymi orgánmi v pohraničných oblastiach v rámci integrácie 

utečencov pod medzinárodnou ochranou; zdôrazňuje, že je potrebné, aby vlády 

jednotlivých štátov podporovali miestne a regionálne orgány pri riešení týchto výziev; 

41. vyzýva členské štáty a regionálne orgány, aby spolupracovali pri identifikácii 

a odstraňovaní akýchkoľvek právnych alebo administratívnych prekážok, ktoré bránia 

cezhraničným vzdelávacím alebo kultúrnym činnostiam, okrem iného prostredníctvom 

harmonizácie príslušných regulačných rámcov. 
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