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NÁVRHY

Výbor pro kulturu a vzdělávání vyzývá Rozpočtový výbor a Hospodářský a měnový výbor 
jako příslušné výbory, aby do návrhu usnesení, který přijmou, začlenily tyto návrhy:

1. zdůrazňuje, že Erasmus+, Evropský sbor solidarity a Kreativní Evropa – hlavní 
programy EU v oblasti vzdělávání, dobrovolnické činnosti a kultury – jsou zásadně 
důležitým nástrojem, pokud jde o globální reakci na změnu klimatu, a hrají klíčovou 
úlohu při rozvíjení dovedností potřebných k ekologické transformaci, zvyšování 
povědomí o otázkách životního prostředí a změny klimatu, zejména mezi mladými 
lidmi, kteří vykonávají dobrovolnickou činnost na ochranu životního prostředí, a rozvoji 
tvůrčích, inkluzivních a přístupných řešení umožňujících čelit environmentálním 
výzvám a dosáhnout cílů udržitelného rozvoje EU; v této souvislosti zdůrazňuje význam 
stáží v zemědělství, které podporuje program Erasmus+;

2. domnívá se, že investiční plán musí doplňovat další příslušné politiky, programy a 
fondy Unie, zejména ty, které se týkají vzdělávání a mladých lidí, kultury a sportu, 
zemědělství a rozvoje venkova, ale také životního prostředí a klimatu;

3. poukazuje na to, že by investiční plán měl podporovat výzkum týkající se řešení 
inspirovaných přírodou, zelených technologií a dalších udržitelných řešení, která mohou 
pomoci chránit životní prostředí a klima; zdůrazňuje, že přístup k financování by měli 
mít především začínající podniky, mladí odborníci a mladí lidé, kteří již pracují na 
inovativních zelených řešeních;

4. poukazuje na to, že podle investičního plánu mohou být finanční prostředky věnovány 
na tematické projekty v oblasti vzdělávání, dobrovolnické činnosti a kultury; vyzývá 
Komisi, aby posílila součinnost mezi Zelenou dohodou a programem Erasmus +, 
Evropským sborem solidarity a Kreativní Evropou s cílem doplnit a vzájemně 
obohacovat jejich specifické metody pro řešení environmentálních otázek;

5. zdůrazňuje, že je třeba zajistit, aby veškerá opatření přijímaná v kulturním a kreativním 
odvětví byla uskutečňována po konzultaci se všemi organizacemi zastupujícími 
jednotlivé zúčastněné strany a pracovníky s cílem zachovat zaměstnanost a podporovat 
tvorbu pracovních míst; 

6. zdůrazňuje, že přechod na klimaticky neutrální společnost vyžaduje nové dovednosti a 
kompetence; poukazuje na to, že v tomto smyslu by měly být vyčleněny prostředky na 
vývoj a provádění programů pro studenty a pracovníky s cílem poskytnout jim odborná 
školení, znalosti a dovednosti potřebné k tomu, aby se mohli přizpůsobit novému 
sociálně-ekonomickému kontextu a aby v něm byli úspěšní;

7. vyzývá Komisi, aby v investičním plánu zavedla finanční pobídky s cílem doplnit 
programy Erasmus+, Evropský sbor solidarity a Kreativní Evropa v přechodu na 
udržitelnější způsoby dopravy vstřícnější k životnímu prostředí a zároveň podpořit 
začlenění a přístupnost; domnívá se, že tyto pobídky by měly být podpořeny 
ambiciózním a zvláštním rozpočtem v rámci investičního plánu; naléhavě žádá Komisi, 
aby účastníky vybízela k tomu, aby si zvolili co nejméně znečišťující druhy dopravy, 
především vlak, a poskytla jim k tomu vhodné podmínky, aniž by byli stigmatizováni, 
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diskriminováni nebo vyloučeni účastníci, kteří nemají jinou možnost než leteckou 
dopravu;

8. zdůrazňuje, že lepší energetická účinnost budov bude jedním z klíčových faktorů 
umožňujících přechod k uhlíkově neutrální společnosti; zdůrazňuje, že renovace 
energeticky náročných budov škol, univerzit a dalších vzdělávacích a kulturních 
institucí vyžaduje významné množství investic s cílem zlepšit jejich energetický výkon 
tak, aby byly udržitelnější a šetrnější vůči klimatu;

9. je znepokojen situací vzniklou v důsledku krize COVID-19, zejména tou, v níž se ocitly 
nejzranitelnější osoby a odvětví, jako jsou osoby samostatně výdělečně činné a 
podnikatelé, jejichž podnikání a pracovní místa jsou ohroženy, nebo rodiny, které se 
musí vyrovnávat s nezaměstnaností; vyzývá Komisi, aby přijala veškerá nezbytná 
opatření k úpravě návrhu investičního plánu Zelené dohody tak, aby vnikl přístup, který 
bude koordinován s naléhavými opatřeními, jako je investiční iniciativa pro reakci na 
koronavirus a navrhovaný režim SURE, a nástroji pro obnovu, a žádá, aby investice do 
oblastí, jako je kultura, vzdělávání, mládež a sport, byly považovány za strategické s 
cílem podpořit ekologickou transformaci, o níž usiluje Zelená dohoda.

10. vyzývá Komisi, aby usilovala o užší spolupráci EU, pokud jde o vzdělávání v oblasti 
životního prostředí a klimatu;

11. poukazuje na důležitý příspěvek specializovaných studií a programů v této oblasti.
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