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POBUDE

Odbor za kulturo in izobraževanje poziva Odbor za proračun kot pristojni odbor, da v svoj 
predlog resolucije vključi naslednje pobude:

1. poudarja pomen programov Erasmus+, Ustvarjalna Evropa in evropska solidarnostna 
enota tako za socialno kohezijo kot za gospodarski razvoj Unije; globoko obžaluje, da 
Komisija v predlogu ni upoštevala obljub glede povečanja proračuna, namenjenega tem 
programom, in sicer potrojitev proračuna programa Erasmus+, ali se odzvala na voljo 
Evropskega parlamenta in vseh deležnikov, da bi vsaj podvojila proračun za program 
Ustvarjalna Evropa; meni, da je stališče Sveta o nadaljnjem zmanjšanju proračuna za 
programe, ki ga je predlaga Komisija, nesprejemljivo in posebno neodgovorno glede na 
dramatične posledice krize zaradi COVID-19 za evropske akterje iz kulturnih in 
ustvarjalnih sektorjev; meni, da gospodarska kriza, ki jo je povzročila pandemija COVID-
19, ne bi smela negativno vplivati na naložbe socialne, izobraževalne in kulturne narave;

2. poudarja, da ima program Erasmus+ simbolično vrednost in je eden najuspešnejših 
programov Unije s strateškimi naložbami v prihodnost Unije, ki podpira priložnosti za 
izobraževanje in usposabljanje, izmenjave mladih in šport, zlasti za invalide, po vsej 
Evropi; poudarja tudi, da prispeva k večji evropski integraciji, socialni koheziji in gradnji 
pripadnosti Evropi in vseživljenjskim čezmejnim omrežjem; meni, da bi morali v 
naslednjem programskem obdobju dati prednost spodbujanju vključevanja in povečanju 
števila udeležencev; meni, da je program Erasmus+ zato ključna naložba v prihodnost 
Unije; vztraja, da brez potrojitve razpoložljivega proračuna, ki jo je zahteval Parlament, 
ne bo mogoče dodati novih pobud Komisije, kot je Parlament že navedel; opominja, da 
bo program Erasmus+ brez zadostnega financiranja težje uresničil svoje nove cilje in da 
ne bo mogel postati bolj vključujoč in ekološki;

3. močno obžaluje, da je predlog Sveta glede programa Ustvarjalna Evropa nižji od 
začetnega predloga Komisije in še zdaleč ne dosega pričakovanj Parlamenta ter 
kulturnega in ustvarjalnega sektorja; želi spomniti, da je podvojitev proračuna za program 
v primerjavi z večletnim finančnim okvirom za obdobje 2014–2020 bistvena za 
zagotovitev namenske podpore za kulturni in ustvarjalni sektor in za financiranje ambicij 
in novih prednostnih nalog programa v celoti, saj sektorja potrebujeta ustrezne naložbe 
za spodbuditev ustvarjanja delovnih mest in financiranje za dopolnitev nacionalnih shem, 
hkrati pa morata izvesti ekološki prehod; spominja, da je kulturni in ustvarjalni sektor 
eden izmed tistih sektorjev, ki jih je pandemija COVID-19 najbolj prizadela, ter poziva k 
ustreznim odgovorom in financiranju, da bo mogoče zmanjšati velike izgube zaradi 
nepredvidenega zaprtja prizorišč med pandemijo;

4. želi spomniti, da za program evropske solidarnostne enote vsako zmanjšanje financiranja 
v primerjavi s predlogom Komisije vpliva na to, v kolikšnem obsegu lahko program nudi 
priložnosti; meni, da je treba zlasti v časih socialne in gospodarske negotovosti mladim 
omogočiti, da so dejavni v družbi, se osebnostno razvijajo in pridobijo delovne izkušnje; 



PE655.780v02-00 4/7 AD\1214862SL.docx

SL

vztraja, da se programu zato dodeli zadostna sredstva;

5. je zaskrbljen, da bi lahko vključitev prejšnjega programa Evropa za državljane v novi 
program za pravice in vrednote, ki tudi sam trpi zaradi znatnih zmanjšanj v okviru 
predloga Sveta, povzročila precejšnje zmanjšanje sredstev za udeležbo in sodelovanje 
državljanov; vztraja, da je treba v naslednjem večletnem finančnem okviru nameniti vsaj 
500 milijonov EUR za udeležbo in sodelovanje državljanov;

6. ugotavlja, da so odnose med Komisijo in kanalom Euronews od leta 2010 urejali okvirni 
sporazumi o partnerstvu, ki so se izvajali z letnimi akcijskimi programi; poudarja, da je 
bil zdaj veljavni okvirni sporazum o partnerstvu podpisan leta 2017 za obdobje štirih let 
in da je neodvisna revizija uspešnosti leta 2016 pokazala, da kanal Euronews kakovostno 
in neodvisno poroča o temah v zvezi z EU1; poziva Komisijo, naj objavi novejše 
dokumente, ki jih ima na voljo, da bo poskrbela za popolno preglednost; meni, da je glede 
na nedavni hitri pregled Evropskega računskega sodišča nujno raziskati možnosti za 
nadaljnje izboljšave učinkovitosti in odgovornosti pri porabi sredstev v vrstici za 
multimedijske dejavnosti;

7. poziva Komisijo, naj poveča preglednost pri dodeljevanju sredstev z uvedbo novih 
proračunskih vrstic za različne programske sklope in podprograme podpornih programov 
Erasmus+, Ustvarjalna Evropa in evropska solidarnostna enota; znova jo poziva, naj 
proračun za multimedijske dejavnosti uporablja bolj transparentno, zlasti z uvedbo več 
novih proračunskih vrstic, povezanih z ukrepi;

8. znova poziva Komisijo, naj izboljša svoje zunanje komunikacijske dejavnosti in odnose 
z javnostjo; glede na to meni, da bi bilo treba dejavnosti, ki se financirajo iz proračunske 
vrstice za multimedijske ukrepe, bolj diverzificirati in sodelovati z novimi oziroma 
drugimi partnerji, da bodo državljani deležni neodvisnih in obširnih informacij o zadevah 
Unije; globoko obžaluje, da Komisija še vedno ni odgovorila na zahtevo Parlamenta za 
celovit pregled proračunske vrstice za multimedijske ukrepe, zlasti v zvezi z okvirno 
pogodbo s kanalom Euronews;

9. opozarja, da so ukrepi za zajezitev pandemije COVID-19 zelo raznoliko evropsko 
kulturno pokrajino močno prizadeli in da bo obstoj številnih podjetij in organizacij v 
kulturnem in kreativnem sektorju brez javnih naložb in pomoči ogrožen; poudarja, da je 
pandemija COVID-19 razkrila številne pomanjkljivosti v naših izobraževalnih sistemih 
in da je potreben usklajen naložbeni načrt za njihovo izboljšanje; poziva Komisijo, naj v 
evropskem programu za okrevanje kulturnemu, ustvarjalnemu in izobraževalnemu 
sektorju nameni posebno pozornost.

1 Performance Audit of Actions Funded in Euronews, končno poročilo, Moore Stephens, 28. junij 2016, str. 8.



AD\1214862SL.docx 5/7 PE655.780v02-00

SL



PE655.780v02-00 6/7 AD\1214862SL.docx

SL

INFORMACIJE O SPREJETJU V ODBORU, ZAPROŠENEM ZA MNENJE

Datum sprejetja 1.10.2020

Izid končnega glasovanja +:
–:
0:

24
1
5

Poslanci, navzoči pri končnem 
glasovanju

Asim Ademov, Isabella Adinolfi, Christine Anderson, Andrea Bocskor, 
Vlad-Marius Botoş, Ilana Cicurel, Gilbert Collard, Gianantonio Da Re, 
Laurence Farreng, Tomasz Frankowski, Hannes Heide, Irena Joveva, 
Petra Kammerevert, Niyazi Kizilyürek, Predrag Fred Matić, Dace 
Melbārde, Victor Negrescu, Niklas Nienaß, Marcos Ros Sempere, 
Domènec Ruiz Devesa, Andrej Slabakov (Andrey Slabakov), Michaela 
Šojdrová, Sabine Verheyen, Salima Yenbou, Teodoros Zagorakis 
(Theodoros Zagorakis), Milan Zver

Namestniki (člen 209(7)), navzoči pri 
končnem glasovanju

Pernando Barrena Arza, Łukasz Kohut, Marcel Kolaja, Elżbieta Kruk, 
Željana Zovko



AD\1214862SL.docx 7/7 PE655.780v02-00

SL

POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJU
V ODBORU, ZAPROŠENEM ZA MNENJE

24 +

PPE Asim Ademov, Andrea Bocskor, Tomasz Frankowski, Michaela Šojdrová, Sabine 
Verheyen, Željana Zovko, Milan Zver

S&D Hannes Heide, Petra Kammerevert, Lukasz Kohut, Predrag Fred Matić, Victor 
Negrescu, Marcos Ros Sempere, Domènec Ruiz Devesa

RENEW Vlad-Marius Botoş, Ilana Cicurel, Laurence Farreng, Irena Joveva

VERTS/ALE Marcel Kolaja, Niklas Nienaß, Salima Yenbou

GUE/NGL Pernando Barrena Arza, Niyazi Kizilyürek

NI Isabella Adinolfi

1 -

ID Christine Anderson

5 0

ID Gilbert Collard, Gianantonio Da Re

ECR Elżbieta Kruk, Dace Melbārde, Andrej Slabakov (Andrey Slabakov)

Uporabljeni znaki:
+ : za
- : proti
0 : vzdržani


