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Věc: Stanovisko k obecným pokynům pro přípravu rozpočtu na rok 2021 – oddíl III 
(2019/2213(BUD))

Vážený pane předsedo,

Výbor pro kulturu a vzdělávání byl v rámci daného postupu pověřen, aby Vašemu výboru 
předložil stanovisko.

Jménem výboru CULT a v úzké spolupráci se zpravodajem výboru CULT pro rozpočet na rok 
2021 Romeem Franzem bych si přála k tomuto tématu předložit několik návrhů. Tyto návrhy 
by měly být považovány za připomínky výboru CULT k obecným pokynům pro přípravu 
rozpočtu na rok 2021, které připravuje Rozpočtový výbor.

S pozdravem

Sabine Verheyen
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NÁVRHY

1. znovu potvrzuje význam programů zaměřených na mládež, občanství, vzdělávání 
a kulturu a připomíná, že je třeba jim poskytnout nezbytné financování, aby mohly 
naplnit očekávání občanů a své stanovené ambiciózní cíle; domnívá se, že náležitě 
zvýšené financování těchto programů má zásadní význam pro budoucnost Evropy, 
protože umožní většímu počtu účastníků využívat jejich přínosy, zejména těm, kteří 
mají méně příležitostí; domnívá se, že kulturní, vzdělávací a tvůrčí programy dokážou 
posílit své sociální cíle, přičemž zvláštní důraz musí klást na sociální začlenění a 
zeměpisnou rovnováhu, a že mohou taktéž Unii pomoci řešit globální výzvy, jako je 
např. změna klimatu a digitalizace; trvá na tom, že rozpočet na rok 2021 musí být 
výrazně vyšší než rozpočet na rok 2020 a že na něj musí navazovat lineární a postupný 
růst ročních přídělů, aby se již od prvního roku rozšířila přístupnost a aby se 
v posledních letech VFR na období 2021–2027 předešlo nepřiměřenému navyšování 
prostředků a problémům s jejich absorpcí; naléhá na Komisi, aby předložila 
pohotovostní plán k zajištění kontinuálního financování všech dotačních programů Unie 
od začátku roku 2021 pro případ, že by nebylo možné do konce roku 2020 úspěšně 
uzavřít jednání o VFR; zdůrazňuje, že velký důraz je nutné klást na sociální výzvy 
spojené se změnou klimatu a že rozpočet vyčleněný na programy Erasmus+, Evropský 
sbor solidarity a Kreativní Evropa musí odpovídat politickým ambicím vloženým do 
těchto programů a podporovat udržitelný rozvoj a environmentální transformaci; 
zdůrazňuje, že vzdělávání a kultura jsou klíčovými oblastmi pro formování a 
prosazování rovnosti pohlaví, a proto žádá, aby do všech programů a do všech řešení 
společenských výzev bylo plně začleněno genderové hledisko a zásada genderového 
rozpočtování;

2. připomíná, že Erasmus+ je hlavním programem na podporu vzdělávací mobility lidí 
všech věkových a sociálních skupin, přičemž žádosti výrazně převyšují dostupné 
finanční prostředky; zdůrazňuje, že program Erasmus+ dosáhl celoevropského úspěchu, 
protože spojuje lidi a umožňuje jim rozvíjet interpersonální a pracovní dovednosti, 
podporuje mezikulturní vzdělávání a skutečný pocit evropské sounáležitosti; opakuje 
proto, že rozpočet na rok 2021 musí být v souladu s požadavkem ztrojnásobit rozpočet 
programu Erasmus+ ve VFR na období 2021–2027; zdůrazňuje, že nové iniciativy na 
poli občanství, mládeže, vzdělávání a kultury, jako je iniciativa Evropské univerzity 
v novém programu Erasmus, by mohly přispět k diskusím o budoucnosti Evropy a mít 
skutečný dopad na život občanů i na to, jak vnímají Unii; zdůrazňuje však, že podpora 
nových iniciativ ze strany Parlamentu závisí na výši konečných rozpočtů těchto 
programů; v tomto ohledu zdůrazňuje, že na nové iniciativy jsou zapotřebí nové 
finanční prostředky;

3. zdůrazňuje význam programu Kreativní Evropa pro podporu audiovizuálního, 
kreativního a kulturního odvětví Unie; připomíná, že tento program byl silně 
podfinancován, což se odrazilo v trvale nízké úspěšnosti při získávání finančních 
prostředků na projekty v rámci stávajícího programu, zejména ve složce „Kultura“; trvá 
na tom, že je nezbytné výrazně zvýšit financování programu, má-li plnit své cíle a 
očekávání občanů; připomíná, že rozpočet na rok 2021 musí odrážet potřebné 
zdvojnásobení financování programu Kreativní Evropa ve VFR na období 2021–2027; 
vyzývá Komisi, aby zlepšila svou strategii externí komunikace, a tím i přístup občanů 
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k informacím o činnosti Unie; opakuje, že Komise musí zvážit nové komunikační cesty 
a prostředky pro informování o záležitostech Unie; vyzývá proto Komisi, aby více 
diverzifikovala informační nástroje, které v současné době využívá a podporuje v rámci 
„multimediálních činností“;

4. domnívá se, že Evropský sbor solidarity je zásadním nástrojem pro podporu občanské 
angažovanosti v celé Unii a posilování občanství Unie; trvá na tom, že rozpočet 
Evropského sboru solidarity na rok 2021 musí odpovídat velkým očekáváním, která 
vzbudil mezi mladými lidmi v celé Evropě, zejména ve složce „Dobrovolnictví“; žádá, 
aby byly vyčleněny dostatečné finanční prostředky na pokrytí vysoké poptávky po 
umístění dobrovolníků;

5. zdůrazňuje úspěch programu Evropa pro občany a jeho význam pro posilování pocitu 
sounáležitosti s Unií a demokratické a občanské angažovanosti občanů i jejich zapojení 
do činností Unie; znovu zdůrazňuje, že je třeba výrazně zvýšit financování složky 
„Angažovanost a účast občanů“ v rámci nového programu Občané, rovnost, práva a 
hodnoty, a připomíná, že tato částka musí odpovídat 27,26 % celkového rozpočtu 
programu;

6. je znepokojen krizovou situací v důsledku pandemie COVID-19; vyzývá Komisi, aby 
přijala veškerá nezbytná opatření na podporu příjemců prostředků z programů Unie na 
poli kultury a vzdělávání; zdůrazňuje, že kreativnímu odvětví, které je touto krizí tvrdě 
postiženo, je nutné poskytnout dodatečnou podporu; vyzývá Komisi, aby vypracovala 
koordinovaný přístup mezi členskými státy, který po ukončení pandemie COVID-19 
umožní dostatečné investice do kultury, vzdělávání, mládeže a občanství, aby se tak 
předešlo podobné situaci, které nastala po odeznění finanční a hospodářské krize v roce 
2009, kdy se v celé Unii výrazně snížily veřejné investice v uvedených oblastech.


