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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. připomíná význam programů v oblasti vzdělávání a kultury a potřebu poskytnout 
dostatečné finanční prostředky, pokud mají tyto programy naplnit své zvýšené ambice 
a zároveň umožnit většímu počtu účastníků využívat jejich přínosy, a to zejména těm, 
kteří mají méně příležitostí; domnívá se, že kulturní, vzdělávací a tvůrčí programy 
mohou přispět k cíli EU řešit globální výzvy, jako je změna klimatu; 

2. připomíná, že Erasmus+ je hlavním programem na podporu vzdělávací mobility mezi 
lidmi všech věkových skupin, přičemž poptávka zdaleka převyšuje dostupné finanční 
prostředky; opakuje proto, že rozpočet na rok 2021 musí být v souladu s požadavkem 
ztrojnásobit rozpočet programu Erasmus+ v rámci víceletého finančního rámce (VFR) 
na období 2021–2027; trvá na tom, že rozpočet na rok 2021 musí být výrazně vyšší než 
rozpočet na rok 2020 a musí na něj navazovat lineární a postupný růst ročních přídělů, 
aby se již od prvního roku rozšířila přístupnost a předešlo se nepřiměřenému nárůstu 
a problémům s absorpcí v posledních letech VFR na období 2021–2027;

3. zdůrazňuje význam programu Kreativní Evropa při podpoře audiovizuálního, 
kreativního a kulturního odvětví EU; trvá na tom, aby úrovně financování odpovídaly 
ambicím programu a aby byl rozpočet na rok 2021 v souladu s požadavkem 
zdvojnásobit financování programu Kreativní Evropa v příštím VFR;

4. trvá na tom, aby rozpočet na rok 2021 na Evropský sbor solidarity byl v souladu 
s původním rozpočtem uvedeným v návrhu VFR, který předložila Komise, a umožňoval 
financování různých složek programu s cílem uspokojit řadu očekávání, která vzbudil 
mezi mladými lidmi v celé Evropě; 

5. zdůrazňuje význam programu Evropa pro občany při podpoře rozvoje společných 
evropských hodnot a zapojování občanů v celé Evropě; znovu potvrzuje své odhodlání 
poskytovat dostatečnou úroveň financování na složku Angažovanost a účast občanů 
v rámci nového programu Občané, rovnost, práva a hodnoty.


