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NÁVRHY

Výbor pro kulturu a vzdělávání vyzývá Rozpočtový výbor jako příslušný výbor, aby do 
návrhu usnesení, který přijme, začlenil tyto návrhy:

1. zdůrazňuje, že programy Erasmus+, Kreativní Evropa a Evropský sbor solidarity mají 
význam jak pro společenskou soudržnost, tak hospodářský rozvoj Unie;  vyjadřuje 
hluboké politování nad tím, že se návrh Komise neřídí příslibem navýšení rozpočtových 
prostředků přidělených na uvedené programy, zejména pokud jde o trojnásobné navýšení 
rozpočtu programu Erasmus+, ani nevyslyšel přání Evropského parlamentu  a veškerých 
zúčastněných stran alespoň zdvojnásobit rozpočet programu Kreativní Evropa; zastává 
názor, že postoj Rady spočívající v dalším snižování rozpočtu na programy navržené 
Komisí je s ohledem na dramatické důsledky, které krize COVID-19 měla pro ty, kdo 
působí v evropském kulturním a kreativním odvětví, nepřijatelný a obzvláště 
nezodpovědný; domnívá se, že hospodářská krize způsobená pandemií COVID-19 nesmí 
způsobit pokles investic v oblasti sociálních věcí, vzdělání a kultury;

2. připomíná, že program Erasmus+ má symbolický význam a je jedním z nejúspěšnějších 
unijních programů se strategickými investicemi důležitými pro budoucnost Unie, které v 
celé Evropě podporují příležitosti ke vzdělávání a odborné přípravě stejně jako ke sportu, 
zejména pro osoby se zdravotním postižením;  pomáhá upevňovat evropskou integraci, 
sociální soudržnost a vytváření pocitu evropské sounáležitosti a přispívá k celoživotnímu 
přeshraničnímu networkingu; domnívá se, že v příštím programovém období by priorita 
měla patřit podpoře inkluzivity a zvyšování počtu účastníků; proto je program Erasmus+ 
zásadní investicí do budoucnosti Unie; trvá na tom, že bez trojnásobného navýšení 
rozpočtových prostředků, jak navrhoval Parlament, nebude možné zahájit nové iniciativy 
Komise, jak již Parlament uvedl; připomíná, že nedostatečné financování programu 
Erasmus+ ohrozí jeho schopnost dosahovat nových cílů a vyrovnat se s výzvou, kterou 
představuje snaha o to, aby byl inkluzivnější a ekologičtější;

3. hluboce lituje toho, že návrh Rady týkající se programu Kreativní Evropa počítá s menším 
objemem prostředků než původní návrh Komise a ani zdaleka nenaplňuje očekávání 
Parlamentu a kulturního a kreativního odvětví; připomíná, že dvojnásobné navýšení 
rozpočtu na tento program ve srovnání s víceletým finančním rámcem pro období 2014–
2020 je nezbytné pro to, aby byla poskytnuta cílená podpora kulturním a kreativním 
odvětvím a aby mohly být plně financovány cíle a nové priority programu, neboť uvedená 
odvětví potřebují odpovídající investice k podpoře vzniku pracovních míst a financování, 
které poslouží jako doplněk pro vnitrostátní programy, přičemž současně musí 
proběhnout jejich ekologická transformace; připomíná, že kulturní a kreativní odvětví 
patří k těm, která byla pandemií COVID-19 postižena nejvíce, a požaduje adekvátní 
reakci a financování s cílem snížit jejich výrazné ztráty, které byly způsobeny 
nepředvídatelným zrušením plánovaných akcí v důsledku pandemie;

4. připomíná, že jakékoli omezení financování programu Evropský sbor solidarity ve 
srovnání s návrhem Komise bude mít dopad na rozsah příležitostí, které program nabízí; 
zastává názor, že zvláště v dobách sociální a hospodářské nejistoty je nezbytné dát 
mladým lidem příležitost, aby se mohli angažovat pro společnost, osobně se rozvíjet a 
sbírat profesní zkušenosti; požaduje proto, aby byly na program poskytnuty prostředky v 
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náležité výši;

5. je znepokojen tím, že začleněním předchozího programu Evropa pro občany do nového 
programu Práva a hodnoty, na který rovněž podle návrhu Rady dopadá výrazné snížení 
rozpočtových prostředků, by mohlo vést k tomu, že by rozpočet určený na složku 
Angažovanost a účast občanů výrazně poklesl;  požaduje, aby v rámci příštího VFR bylo 
na Angažovanost a účast občanů poskytnuto nejméně 500 milionů EUR; 

6. konstatuje, že od roku 2010 se vztahy mezi Komisí a Euronews řídily několika po sobě 
jdoucími rámcovými dohodami o partnerství, které byly prováděny formou ročních 
akčních programů; zdůrazňuje, že současná dohoda byla podepsána v roce 2017 na čtyři 
roky a že podle nezávislého auditu výkonnosti provedeného v roce 2016 "poskytují 
Euronews kvalitní nezávislé zpravodajství o Evropské unii"1; vyzývá Komisi, aby v 
zájmu plné transparentnosti zveřejnila novější dokumenty, která má k dispozici;  
vzhledem k nedávnému rychlému přezkumu Evropského účetního dvora považuje za 
zásadní, aby byly zvažovány možnosti dalšího zlepšování opatření v oblasti multimédií, 
pokud jde o jejich efektivitu a možnosti kontroly;

7. vyzývá Komisi, aby v zájmu zvýšení transparentnosti při vynakládání prostředků v rámci 
různých částí programů Erasmus+, Kreativní Evropa a Evropský sbor solidarity v různých 
jejich podprogramech vytvořila nové rozpočtové položky; opakovaně žádá Komisi, aby 
zvýšila transparentnost při plnění rozpočtu na opatření v oblasti multimédií, zejména tím, 
že v souvislosti s těmito opatřeními vytvoří nové rozpočtové položky;

8. znovu vyzývá Komisi, aby zdokonalila svou komunikaci navenek a práci s veřejností; 
domnívá se proto, že je nutné, aby byly činnosti prováděné v rámci rozpočtové položky 
na opatření v oblasti multimédií více diverzifikovány a aby se spolupracovalo s novými 
resp. jinými partnery, a občané tak mohli dostávat o činnosti Unie obsáhlé a přitom 
nezávislé informace; vyjadřuje hluboké politování nad tím, že Komise dosud nevyhověla 
žádosti Parlamentu, aby byl proveden rozsáhlý přezkum rozpočtové položky na opatření 
v oblasti multimédií, zejména pokud jde o rámcovou smlouvu s Euronews;

9. poukazuje na to, že opatření pro pandemii COVID-19 se velmi negativně projevují na 
rozmanitosti evropské kultury a že mnoha podnikům a organizacím v kulturních a 
kreativních odvětvích hrozí zánik, pokud se jim nedostane investic a podpory z veřejných 
zdrojů; zdůrazňuje, že pandemie COVID-19 odhalila závažné nedostatky v našich 
vzdělávacích systémech, k jejichž zlepšení je zapotřební koordinovaný investiční plán; 
žádá proto Komisi, aby v rámci evropského programu hospodářského oživení věnovala 
kulturnímu a kreativnímu odvětví a odvětví vzdělávání zvláštní pozornost;

1 "Performance Audit of Actions Funded in Euronews - final report", Moore Stephens, 28. června 2016, s. 8.
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