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NÁVRHY

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

1. zdůrazňuje, že Erasmus+, Evropský sbor solidarity a Kreativní Evropa – hlavní 
programy EU v oblasti vzdělávání, dobrovolnické činnosti a kultury – hrají klíčovou 
úlohu při rozvíjení dovedností potřebných k ekologické transformaci, zvyšování 
povědomí o otázkách životního prostředí, dobrovolnické činnosti na ochranu životního 
prostředí a rozvoji tvůrčích, inkluzivních a přístupných řešení umožňujících čelit 
environmentálním výzvám;

2. poukazuje na to, že podle investičního plánu mohou být finanční prostředky věnovány 
na tematické projekty v oblasti vzdělávání, dobrovolnické činnosti a kultury; vyzývá 
Komisi, aby posílila součinnost mezi Zelenou dohodou a programem Erasmus +, 
Evropským sborem solidarity a Kreativní Evropou s cílem doplnit a vzájemně 
obohacovat jejich specifické metody pro řešení environmentálních otázek;

3. vyzývá Komisi, aby v investičním plánu zavedla finanční pobídky s cílem doplnit 
programy Erasmus+, Evropský sbor solidarity a Kreativní Evropa v přechodu na 
udržitelnější způsoby dopravy vstřícnější k životnímu prostředí a zároveň podpořit 
začlenění a přístupnost; domnívá se, že tyto pobídky by měly být podpořeny 
ambiciózním a zvláštním rozpočtem v rámci investičního plánu; 

4. je znepokojen situací v důsledku koronavirové krize, zejména pokud jde o 
nejzranitelnější osoby a odvětví a menšiny, jejichž situace je nyní ještě nejistější než 
před krizí; vyzývá Komisi, aby přijala veškerá nezbytná opatření k úpravě návrhu 
investičního plánu Zelené dohody tak, aby vnikl přístup, který bude koordinován s 
naléhavými opatřeními, jako je investiční iniciativa pro reakci na koronavirus a 
navrhovaný režim SURE, a nástroji pro obnovu, a žádá, aby investice do oblastí, jako je 
kultura, vzdělávání, mládež a sport byly považovány za strategické s cílem podpořit 
ekologickou transformaci, o níž usiluje Zelená dohoda.


