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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. pripomína, že Erasmus+ je naďalej veľmi cenený a populárny program podporujúci 

výučbovú mobilitu mládeže, čo dokazuje množstvo prijatých prihlášok presahujúce 

objem dostupných finančných prostriedkov; vyjadruje hlboké poľutovanie nad tým, že 

návrh rozpočtu na rok 2019 pre program Erasmus+ je výrazne nižší, než Parlament 

očakával, a neprekračujú sa v ňom sumy plánované podľa súčasného VFR, a to ani 

v oblasti poskytovania zostávajúcich dostupných dodatočných finančných prostriedkov 

pridelených na program, ktoré boli dohodnuté na základe revízie VFR; vyzýva preto na 

zvýšenie objemu financovania o 20 % v porovnaní s návrhom rozpočtu na rok 2019 vo 

všetkých rozpočtových riadkoch programu Erasmus+, aby bolo možné pokryť aktuálne 

potreby, reagovať na to, čo od programu občania očakávajú, a poskytnúť európskej 

mládeži budúcnosť, ktorú od EÚ očakávajú; v tomto smere opätovne zdôrazňuje svoju 

podporu strojnásobeniu financovania programu Erasmus+ v nasledujúcom VFR a svoj 

zámer bojovať za toto zvýšenie; 

2. opakuje svoju obavu z toho, ako bol Európsky zbor solidarity pôvodne zriadený bez 

právneho základu a bez samostatného rozpočtového riadku; okrem toho nie je spokojný 

s tým, že konečné rozhodnutie o zdrojoch financovania pre tento zbor – s výnimkou 

prostriedkov vyčlenených na Erasmus+ – sa ponechalo na každoročný postup prijímania 

rozpočtu; potvrdzuje, že bude pozmeňujúci list zaslaný Komisiou kontrolovať veľmi 

starostlivo, aby sa zaistilo plnohodnotné rešpektovanie dohody z trialógu; 

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

a kultúrneho priemyslu EÚ, a trvá na tom, že úrovne financovania by mali zodpovedať 

ambíciám programu; so zreteľom na podprogram MEDIA konštatuje, že aby bolo 

možné financovať všetky kvalitné projekty, musel by sa rozpočet zvýšiť o asi 44 %; 

vyzýva preto na významné zvýšenie objemu financovania v návrhu rozpočtu na rok 

2019 o 22 % zamerané na riešenie nízkej miery úspešnosti žiadostí, na posilnenie 

podpory pre siete európskych prevádzkovateľov kín a na začlenenie – a financovanie – 

úspešnej prípravnej akcie venovanej tvorbe titulkov ku kultúrnemu obsahu bez 

ohrozenia financovania základných akcií; opätovne zdôrazňuje, že aj podprogram 

Kultúra, aj medziodvetvová zložka zostávajú chronicky podfinancované, a vyzýva na 

zvýšenie financovania v oboch riadkoch o aspoň 10 % v porovnaní s návrhom rozpočtu 

na rok 2019; pokiaľ ide o podprogram Kultúra, navrhuje doplniť návrh rozpočtu na rok 

2019 o ďalšie 3 milióny EUR (nad rámec zvýšenia o 10 %) s cieľom posilniť už dnes 

úspešnú, ale zatiaľ obmedzenú skúšobnú akciu venovanú individuálnej mobilite 

umelcov a pracovníkov v odvetví kultúry pri príprave ďalšieho programu Kreatívna 

Európa; 

4. s potešením konštatuje, že nový návrh programu Kreatívna Európa obsahuje 

ustanovenia na podporu plurality a slobody médií a mediálnej gramotnosti v rámci 

medzisektorovej zložky; žiada, aby sa medzitým posilnil rozpočtový riadok na opatrenia 

týkajúce sa digitálneho obsahu, audiovizuálneho odvetvia a iných mediálnych odvetví 

(09 02 05) s cieľom podporiť úsilie zamerané na riešenie problému falošných správ 

prostredníctvom zlepšenej mediálnej gramotnosti a poskytovať priamu podporu 
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organizáciám, ktoré monitorujú a presadzujú slobodu a pluralitu médií; 

5. víta začlenenie podpory hudobného odvetvia do nového programu Kreatívna Európa; 

konštatuje, že to vychádza z úspechu pilotnej iniciatívy v rámci Komisie a prípravnej 

akcie Hudba hýbe Európou, ktorú výbor navrhol; 

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

Multimediálne akcie s cieľom zabezpečiť splnenie ich základných cieľov a aby toto 

preskúmanie poskytla Parlamentu; žiada o ďalších 4,2 milióna EUR vo viazaných 

rozpočtových prostriedkoch v roku 2019 na zabezpečenie významnej činnosti siete 

Euranet Plus na zostávajúce obdobie VFR; opätovne konštatuje, že súčasné fungovanie 

siete formou „z ruky do úst“ je neudržateľné a vyžaduje dlhodobé riešenie; konštatuje, 

že cieľ v oblasti financovania siete Euranet Plus na rok 2020 a roky nasledujúce je 8,4 

milióna EUR ročne; 

7. zdôrazňuje, že program Európa pre občanov má hodnotu z toho hľadiska, že pomáha 

rozširovať znalosti občanov o EÚ a posilňovať pocit občianstva; naliehavo žiada, aby sa 

upustilo od plánovaných škrtov v rámci tohto programu s cieľom financovať 

prepracovanú európsku iniciatívu občanov; vyjadruje poľutovanie nad tým, že v 

legislatívnom návrhu týkajúcom sa novej európskej iniciatívy občanov nebol podrobne 

opísaný rozpočtový vplyv na program Európa pre občanov, v dôsledku čoho 

zákonodarné orgány nedostali zásadné informácie; nad rámec vrátenia týchto 

finančných prostriedkov do daného rozpočtového riadku vyzýva na zvýšenie o 10 % 

nad hodnotu uvedenú v návrhu rozpočtu na rok 2019 – na základe hodnôt plánovania 

programov v aktuálnom VFR – s cieľom zabezpečiť potrebné minimálne zvýšenie pre 

program, ktorý trpí neustálym podfinancovaním a nízkou mierou úspešnosti projektov, 

čo znamená frustráciu očakávaní žiadateľov; 

8. 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); domnieva sa, 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; 

9. pripomína, že projekty súvisiace s kultúrou a vzdelávaním sú podporované z celej škály 

programov a nástrojov Únie, konkrétne z európskych štrukturálnych a investičných 

fondov (EŠIF), EFSI a z programu Horizont 2020; naliehavo vyzýva Komisiu, aby v 

záujme účinného vynakladania prostriedkov zlepšila synergiu medzi jednotlivými 

programami; vyzýva Komisiu, aby predovšetkým naplno využívala potenciálne 

synergie existujúce medzi rôznymi programami EÚ – napríklad Horizont 2020, Nástroj 

na prepájanie Európy, Erasmus+, EaSI, Kreatívna Európa a COSME – a fondmi EFSI 

a EŠIF na podporu väčšieho množstva projektov v oblasti kultúrneho a kreatívneho 

priemyslu; 

10. poukazuje na potenciál pilotných projektov a prípravných akcií (PPPA) ako 

prostriedkov na testovanie opatrení v oblastiach politiky Únie a na zavádzanie nových 
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inovatívnych iniciatív, ktoré by sa mohli stať dlhodobými opatreniami Únie; 

zdôrazňuje, že niektoré PPPA, ktoré výbor v tomto volebnom období Parlamentu 

navrhol, sa ukázali byť veľmi úspešné a vydláždili cestu k príprave novej generácie 

programov v oblasti vzdelávania a kultúry; vyjadruje poľutovanie nad tým, že vopred 

uskutočňované posudzovanie PPPA zo strany Komisie ponecháva veľmi malý časový 

priestor pre výbory Parlamentu predkladajúce stanoviská na to, aby riešili hodnotenia 

a pripomienky; okrem toho vyjadruje poľutovanie nad tým, že v niektorých prípadoch 

hodnotenia a pripomienky Komisie nie sú úplne objektívne a zdá sa, že boli ovplyvnené 

inštitucionálnymi alebo osobnými preferenciami; pripomína, že neschopnosť zaviesť 

PPPA v rámci Komisie nemôže byť nikdy dôvodom pre nízke hodnotenie; 

11. naliehavo žiada Výbor pre rozpočet, aby prehodnotil postup zaobchádzania s pilotnými 

projektmi a prípravnými akciami a rozhodovania o nich, keďže v súčasnosti je 

netransparentný a neposkytuje dostatočný priestor pre to, aby jednotlivé výbory 

predkladajúce stanoviská utvárali politické priority v oblasti PPPA v rámci svojich 

politických kompetencií; žiada Výbor pre rozpočet, aby aktívnejšie komunikoval 

s jednotlivými výbormi predkladajúcimi stanovisko pred vlastným hlasovaním o balíku 

PPPA a aby zvážil, ako by bolo možné preniesť na výbory predkladajúce stanoviská 

viac zodpovednosti – potenciálne prostredníctvom nezáväzného finančného balíka pre 

každý výbor, a to okrem iných kritérií na základe priorít Parlamentu a histórie výdavkov 

v príslušnej politickej oblasti – za prijímanie ich vlastných prioritných PPPA; domnieva 

sa, že takýto prístup by mohol pomôcť reagovať na kritiku Komisie, ktorá sa týka 

rozšírenia návrhov na PPPA za posledné roky, a to podporou cielenejšej, na priority 

zameranej metódy vo výboroch. 
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