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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. poziva k nadaljnji poenostavitvi, večji upravni učinkovitosti in zadostnim sredstvom, da 
bi lahko uporabljali optimalni postopek pri izbiri in spremljanju projektov, ustvarjanju 
sinergij in preprečevanju ozkih grl pri plačilih; vztraja, da je treba s svežim denarjem in 
večjo proračunsko prožnostjo povečati proračun za programe Erasmus+, Ustvarjalna 
Evropa, evropska solidarnostna enota, Državljani, enakost, pravice in vrednote ter sklop 
o kulturi, ustvarjalnosti in vključujočih družbah v okviru programa Obzorje Evropa; 
poziva Komisijo, naj Parlamentu, vključno z Odborom za kulturo in izobraževanje, 
redno posreduje posodobljene kazalnike in statistične podatke o črpanju sredstev v teh 
programih;

Splošne prednostne naloge po programih

Ustvarjalna Evropa

2. poziva, naj se znatno povečajo vsi sklopi proračuna za program Ustvarjalna Evropa, ki 
je edini podporni program Evropske unije, izrecno namenjen kulturnim in ustvarjalnim 
sektorjem in gospodarskim dejavnostim, vključno z medijskim sektorjem, da bi zaščitili 
umetniško in medijsko svobodo, omogočili nadaljnje okrevanje po posledicah 
pandemije, ublažili posledice visokih cen energije, inflacije in izgube kupne moči ter 
podprli kulturne in ustvarjalne sektorje in gospodarske dejavnosti glede na njihov 
gospodarski pomen in vlogo, ki jo imajo pri krepitvi demokracije, predstavljanju 
kulturne raznolikosti, krepitvi blaginje družbe in boju proti dezinformacijam;

Erasmus+

3. opozarja na pomen priložnosti za mobilnost, ki jih ponuja program Erasmus+; poudarja, 
da bi bilo treba v proračunu Unije znatno povečati sredstva za program Erasmus+ za 
leto 2024 glede na vpliv krize na njegovo izvajanje in mu dodeliti nova sredstva, da se 
bodo lahko sistemi izobraževanja in usposabljanja spoprijeli z novimi izzivi, učenci, 
učitelji, šole, mladinske organizacije in nevladne organizacije pa bodo imeli na voljo 
ustrezna sredstva, kar bo omogočilo bistveno višjo stopnjo udeležbe s poudarkom na 
raznolikosti in vključevanju;

Evropska solidarnostna enota

4. poziva, naj se evropska solidarnostna enota osredotoči na vprašanja, izpostavljena med 
evropskim letom mladih, kot so aktivno državljanstvo, digitalni in zeleni prehod ter 
duševno zdravje; opozarja na pomen programa evropska solidarnostna enota zaradi 
priložnosti, ki jih ponuja mladim, ter njegovega spodbujanja evropskih vrednot; 
poudarja, da je treba za program, za katerega med mladimi povpraševanje močno 
presega ponudbo, povečati finančna sredstva, saj pavšalno povečanje proračuna ne bi 
zadostovalo za zmanjšanje stopnje inflacije in bi omejilo zmožnost sodelujočih 
organizacij, da spoštujejo najvišje standarde in ukrepe vključevanja, ki so določeni v 
programu;
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Program Državljani, enakost, pravice in vrednote

5. poziva k povečanju proračuna za pobratenje mest in mreže partnerstev med mesti v 
programu Državljani, enakost, pravice in vrednote, da bi povečali število projektov za 
demokratično odpornost, medsebojno razumevanje in ozaveščenost o evropskih 
vrednotah;

Specifične prednostne naloge po programih

Ustvarjalna Evropa

6. obžaluje, da se je proračun za leto 2023 za medsektorski sklop Ustvarjalna Evropa le 
nekoliko povečal; poudarja, da je treba znatno povečati proračun za medsektorski sklop, 
da bi se zoperstavili dezinformacijam tako, da se podpre kakovostno novinarstvo, 
neodvisnost medijev, gospodarsko vzdržnost in pluralizem ter se upošteva predvideno 
izvajanje evropskega akta o svobodi medijev1;

7. ponovno poziva, naj se ustanovi stalni sklad EU za uredništva in novičarske medije, ki 
bo podpiral neodvisno uredniško poročanje, varoval neodvisnost evropskih novinarjev 
in novinarstva, zagotavljal svobodo tiska ter podpiral novinarje in člane civilne družbe, 
ki se soočajo s povračilnimi ukrepi, kot so strateške tožbe za onemogočanje udeležbe 
javnosti;

8. poudarja, da so potrebna omrežja z dolgoročno stabilnostjo in odprtimi razpisnimi 
postopki, ki jih podpira proračunska vrstica za multimedijske dejavnosti, da se zagotovi 
dosledno kakovostno novinarstvo; poziva Komisijo in države članice, naj razmislijo o 
razširitvi podpore novinarstvu v državah širitve, evropskem sosedstvu in državah 
kandidatkah, kot je predlagal Parlament;

9. ponovno poziva k zanesljivemu financiranju radijskega omrežja Euronet Plus v 
prihodnosti, kar bo omogočilo zanesljivo večletno načrtovanje;

10. ugotavlja, da bi lahko vmesna revizija večletnega finančnega okvira prispevala k 
okrevanju kulturnih in ustvarjalnih sektorjev in gospodarskih dejavnosti, tudi s 
prispevanjem k digitalni in trajnostni preobrazbi ter dolgoročnim naložbam za 
povečanje odpornosti kulturne dediščine na podnebne spremembe;

11. poziva Komisijo, naj se zaveže preglednosti v zvezi s tem, kaj so po njenem mnenju 
kulturne naložbe držav članic v okviru mehanizma za okrevanje in odpornost, preuči 
možnost, da bi neporabljena sredstva ali prihranke preusmerila v kulturo, izobraževanje, 
mlade, šport in medije, ter razmisli o vzpostavitvi evropske sheme financiranja za 
spodbujanje in usmerjanje javno-zasebnih partnerstev, ki vlagajo v kulturo;

12. poziva k nadaljnjim ukrepom za ublažitev posledic ruske vojaške agresije proti 
Ukrajini, saj je treba podpreti umetnike, športnike, novinarje, kulturne delavce in tiste, 
ki delajo v podobnih poklicih, ter obnoviti ukrajinske kulturne in ustvarjalne sektorje in 

1 Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi skupnega okvira za medijske storitve na 
notranjem trgu (evropski akt o svobodi medijev) in spremembi Direktive 2010/13/EU (COM(2022)0457).
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gospodarske dejavnosti;

13. zahteva dodatna sredstva za projekte videoiger v okviru programa Ustvarjalna Evropa, 
da bi prispevali k rasti evropskega sektorja in industrije iger ter predstavili jezikovno, 
kulturno in demografsko raznolikost, ki bogati Evropo; poziva k ozaveščanju in drugim 
dejavnostim v zvezi z razvojem znanj in spretnosti v digitalnem okolju, kjer imajo e-
športi in videoigre pomembno vlogo, da bi mlade, zlasti tiste iz premalo zastopanih 
skupin, spodbudili k vstopu v te sektorje;

14. poudarja, da je že zdavnaj potrebno dodatno financiranje, saj je nagrada Meline 
Mercouri2 edino neposredno financiranje EU za evropske prestolnice kulture, že leta pa 
ima na voljo le majhno dotacijo; poudarja, da evropske prestolnice kulture predstavljajo 
pomembno dodano vrednost za evropsko družbo;

Erasmus+

15. poziva k dodatnemu financiranju, da bi pobude, kot so pobuda Evropske univerze in 
učiteljske akademije Erasmus+, postale stabilne in da bi podprli ukrepe Jean Monnet, 
kot je pobuda za učenje o EU v šolah, ki se osredotočajo na šole ter ustanove za 
poklicno izobraževanje in usposabljanje, tudi ustanove, ki zagotavljajo umetniško 
usposabljanje in izobraževanje;

16. poudarja zlasti vlogo programa Erasmus+ pri neomajni podpori Evrope ukrajinskemu 
ljudstvu med rusko vojaško agresijo v Ukrajini; opozarja, da je treba glede na stalno 
potrebo po podpori ukrajinskim učiteljem in študentom dodatno okrepiti proračun 
programa Erasmus+;

17. poudarja, da je telesna vadba koristna za zdravje vseh, tudi mladih Evropejcev; 
ugotavlja, da se šport v sedanjih razmerah sooča s podobnimi pritiski kot drugi sektorji; 
poziva k povečanju sredstev programa Erasmus+ za športne projekte;

18. poziva k dodelitvi namenskih sredstev evropskemu izobraževalnemu prostoru v 
letu 2024 in k dolgoročnemu financiranju v prihodnosti, da bi zagotovili skladnost 
njegovega razvoja, upravljanja in izvajanja, da bi državam članicam pomagali pri 
izpolnjevanju nacionalnih obveznosti v zvezi s potrebami skupnosti in izobraževalnih 
ustanov na prikrajšanih, oddaljenih in podeželskih območjih ter zagotovili enak dostop 
do vseh ravni izobraževanja in digitalnega izobraževanja, vključno z razvojem 
digitalnih spretnosti in znanj za starejše; poziva Komisijo, naj z uporabo uvodne 
izjave 64 Uredbe (EU) 2021/8173 zaščiti akademsko svobodo po vsej Evropi;

Drugi vidiki

19. poudarja, da povečanje stroškov na enoto za ukrepe mobilnosti ne bi smelo zmanjšati 
proračuna, ki je na voljo posameznim uporabnikom programov Erasmus+ in evropska 

2 Sklep št. 445/2014/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. aprila 2014 o vzpostavitvi aktivnosti Unije za 
Evropske prestolnice kulture za leta od 2020 do 2033 in o razveljavitvi Sklepa št. 1622/2006/ES, UL L 132, 
3.5.2014, str. 1.
3 Uredba (EU) št. 2021/817 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. maja 2021 o vzpostavitvi programa 
Erasmus+, programa Unije za izobraževanje, usposabljanje, mladino ter šport, ter o razveljavitvi Uredbe (EU) 
št. 1288/2013, UL L 189, 28.5.2021, str. 1.
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solidarnostna enota, saj bi to odvrnilo udeležence in privedlo do tega, da cilji, kot so 
cilji vključevanja, in pričakovanja ne bi bili izpolnjeni; poudarja, da je treba glede na 
sedanje razmere razmisliti o reviziji shem mobilnosti za vse programe, da bi upoštevali 
zlasti potrebe prikrajšanih in ranljivih skupin;

20. opozarja, da je načelo, da se ne škoduje bistveno, vključeno v programe Erasmus+, 
Ustvarjalna Evropa, evropska solidarnostna enota ter Državljani, enakost, pravice in 
vrednote; zato poudarja, da je treba nujno zagotoviti spoštovanje tega načela v vseh 
dejavnostih programov in nemudoma sprejeti popravne ukrepe, ki bodo morda potrebni;

21. opozarja na pomen, ki ga ima vključevanje vidika spola, da bi dosegli najboljši učinek 
na enakost spolov na podlagi programov, kot so Erasmus+, Ustvarjalna Evropa, 
evropska solidarnostna enota ter Državljani, enakost, pravice in vrednote; poudarja, da 
sta v zvezi s tem potrebna sistematično zbiranje in analiza podatkov, razčlenjenih po 
spolu;

22. poziva Komisijo, naj še naprej podpira financiranje sistema evropskih šol, da bi 
obravnavala izzive, s katerimi se trenutno sooča, ter tako omogočila doseganje visokih 
pedagoških standardov in večjo izmenjavo najboljših praks z nacionalnimi 
izobraževalnimi sistemi;

23. predlaga, da bi se lahko leta 2024 zapuščina evropskega leta mladih povezala z 
zapuščino evropskega leta spretnosti, pri čemer bi bilo treba določiti zadostno 
financiranje iz ustreznih programov za nadaljnje dejavnosti v naslednjih letih; vztraja, 
da se sredstva iz programov Erasmus+, Ustvarjalna Evropa in evropska solidarnostna 
enota ne smejo preusmeriti v financiranje evropskega leta spretnosti; ponovno poziva 
Komisijo, naj oceni evropsko leto mladih in Parlamentu čim prej, najpozneje pa do 
sredine leta 2023, predloži poročilo o tem;

24. poziva, naj se novemu evropskemu Bauhausu v proračunu za leto 2024 namenijo 
zadostna sredstva za pripravo na vzpostavitev namenskega proračuna od leta 2025 dalje; 
poudarja, da je treba sprostiti nova sredstva, ne da bi to vplivalo na proračun programa 
Ustvarjalna Evropa, saj zgolj prerazporeditev obstoječih sredstev ne bo zadostovala za 
doseganje ciljev pobude; opozarja na pomen, ki ga ima pobuda za uspeh evropskega 
zelenega dogovora in pravičnega prehoda ter za ohranjanje evropskega načina življenja;

25. poudarja pomen pilotnih projektov in pripravljalnih ukrepov; poudarja, da je treba 
zagotoviti zadostno financiranje predlogov Odbora za kulturo in izobraževanje; 
ugotavlja, da lahko ti med drugim podpirajo digitalne spretnosti in znanja.
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