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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. zdůrazňuje význam programů Erasmus+, Kreativní Evropa a Evropský sbor solidarity; 
vyjadřuje hluboké politování nad tím, že se návrh Komise neřídí příslibem navýšení 
rozpočtových prostředků přidělených na uvedené programy, zejména pokud jde 
o trojnásobné navýšení rozpočtu programu Erasmus+, ani nevyslyšel přání Evropského 
parlamentu zdvojnásobit rozpočet programu Kreativní Evropa, zatímco Rada navrhuje 
další nezodpovědné snížení finančních prostředků; 

2. připomíná, že program Erasmus+ je strategickou investicí, která podporuje příležitosti 
ke vzdělávání a odborné přípravě v celé Evropě, pomáhá upevňovat sociální soudržnost 
a vytváření pocitu evropské sounáležitosti, a je proto zásadní investicí do budoucnosti 
Unie; trvá na tom, že bez trojnásobného navýšení rozpočtových prostředků nebude 
možné zahájit nové iniciativy, jak již Parlament uvedl;

3. lituje toho, že návrh Rady týkající se programu Kreativní Evropa počítá s menším 
objemem prostředků než původní návrh Komise; připomíná, že dvojnásobné navýšení 
rozpočtu na tento program ve srovnání s víceletým finančním rámcem pro období 
2014–2020 je nezbytné pro to, aby byla poskytnuta cílená podpora kulturním 
a kreativním odvětvím a aby mohly být plně financovány cíle a nové priority programu, 
neboť uvedená odvětví potřebují odpovídající investice k podpoře vzniku pracovních 
míst a financování, které poslouží jako doplněk pro vnitrostátní programy;

4. připomíná, že jakékoli omezení financování programu Evropský sbor solidarity ve 
srovnání s návrhem Komise bude mít dopad na rozsah příležitostí, které program nabízí; 
trvá na tom, že je zapotřebí položit důraz na vyčlenění zdrojů ve prospěch ústředních 
aktivit programu;

5. trvá na tom, že začleněním předchozího programu Evropa pro občany do nového 
programu Práva a hodnoty, na který rovněž podle návrhu Rady dopadá výrazné snížení 
rozpočtových prostředků, by se mohlo předejít tomu, aby rozpočet určený na složku 
Angažovanost a účast občanů zůstal na úrovni, kterou již Parlament odsouhlasil.


