
PR\1200293CS.docx PE648.431v01-00

CS Jednotná v rozmanitosti CS

Evropský parlament
2019-2024

Výbor pro kulturu a vzdělávání

2019/2195(INI)

30.3.2020

NÁVRH ZPRÁVY
o účinných opatřeních pro ekologičtější programy Erasmus +, Kreativní 
Evropa a Evropský sbor solidarity
(2019/2195(INI))

Výbor pro kulturu a vzdělávání

Zpravodajka: Laurence Farreng



PE648.431v01-00 2/12 PR\1200293CS.docx

CS

PR_INI

OBSAH

Strana

NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU ..........................................................3

VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ...............................................................................................9



PR\1200293CS.docx 3/12 PE648.431v01-00

CS

NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o účinných opatřeních pro ekologičtější programy Erasmus +, Kreativní Evropa a 
Evropský sbor solidarity
(2019/2195(INI))

Evropský parlament,

– s ohledem na články 11, 165, 166, 167, 191 a 193 Smlouvy o fungování Evropské unie,

– s ohledem na Pařížskou dohodu  uzavřenou podle Rámcové úmluvy Organizace 
spojených národů o změně klimatu,

– s ohledem na své usnesení ze dne 15. ledna 2020 o Zelené dohodě pro Evropu1,

– s ohledem na závěry Evropské rady ze dne 12. prosince 2019,

– s ohledem na sdělení Komise Evropskému parlamentu, Evropské radě, Radě, 
Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů ze dne 11. prosince 
2019 nazvané „Zelená dohoda pro Evropu“ (COM(2019)0640),

– s ohledem na své usnesení ze dne 28. listopadu 2019 o stavu klimatické a 
environmentální nouze2,

– s ohledem na usnesení Rady a zástupců členských států zasedajících v Radě ze dne 5. 
června 2019, kterým se stanoví pokyny pro řízení dialogu Evropské unie s mládeží – 
Strategie Evropské unie pro mládež na období 2019–2027,

– s ohledem na sdělení Komise Parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a 
sociálnímu výboru a Výboru regionů ze dne 22. května 2018 nazvané „Budování 
silnější Evropy:  úloha politik týkajících se mládeže, vzdělávání a kultury“ 
(COM(2018)0268),

– s ohledem na své legislativní usnesení ze dne 28. března 2019 o návrhu nařízení 
Evropského parlamentu a Rady, kterým se zavádí „Erasmus“, program Unie pro 
vzdělávání, odbornou přípravu, mládež a sport3,

– s ohledem na návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady ze dne 30. května 2018, 
kterým se zavádí program „Erasmus“, program Unie pro vzdělávání, odbornou 
přípravu, mládež a sport (COM(2018)0367),

– s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1288/2013 ze dne 
11. prosince 2013, kterým se zavádí program „Erasmus +“: program Unie pro 
vzdělávání, odbornou přípravu, mládež a sport,

1 Přijaté texty P9_TA(2020)0005.
2 Přijaté texty, P9_TA(2019)0078.
3 Přijaté texty, P8_TA(2019)0324.
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– s ohledem na zprávu Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému 
hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů ze dne 31. ledna 2018 – 
Hodnocení programu Erasmus+ na období 2014–2020 v polovině období 
(COM(2018)0050),

– s ohledem na své usnesení ze dne 2. února 2017 o provádění nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) č.o 1288/2013 ze dne 11. prosince 2013, kterým se zavádí 
program „Erasmus+“: program Unie pro vzdělávání, odbornou přípravu, mládež a 
sport4,

– s ohledem na své legislativní usnesení ze dne 12. března 2019 o návrhu nařízení 
Evropského parlamentu a Rady, kterým se zavádí program „Evropský sbor solidarity“5,

– s ohledem na návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady ze dne 11. června 2018, 
kterým se zavádí program „Evropský sbor solidarity“ (COM(2018)0440),

– s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1475 ze dne 2. října 
2018, kterým se stanoví právní rámec Evropského sboru solidarity,

– s ohledem na své legislativní usnesení ze dne 28. března 2019 o návrhu nařízení 
Evropského parlamentu a Rady, kterým se zavádí program „Kreativní Evropa“ (2021–
2027)6,

– s ohledem na návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady ze dne 30. května 2018, 
kterým se zavádí program „Kreativní Evropa“ (2021–2027) (COM(2018)0366),

– s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č.o 1295/2013 ze dne 11. 
prosince 2013, kterým se zavádí program „Kreativní Evropa“ (2014–2020),

– s ohledem na zprávu Komise Evropskému parlamentu a Radě ze dne 30. dubna 2018 – 
Hodnocení programu „Kreativní Evropa“ (2014–2020) v polovině období 
(COM(2018)0248),

– s ohledem na své usnesení ze dne 2. března 2017 o provádění nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) č.o 1295/2013 ze dne 11. prosince 2013, kterým se zavádí 
program „Kreativní Evropa“ (2014–2020)7, 

– s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č.o 1221/2009 ze dne 25. 
listopadu 2009 o dobrovolné účasti organizací v systému Společenství pro 
environmentální řízení podniků a audit (EMAS),

– s ohledem na závazky, které budoucí komisařka pro inovace, výzkum, vzdělávání, 
kulturu a mládež přijala dne 30. září 2019 při svém slyšení před Evropským 
parlamentem,

4 Úř. věst. C 252, 18.7.2018, s. 31.
5 Přijaté texty, P8_TA(2019)0150.
6 Přijaté texty, P8_TA(2019)0323.
7 Úř. věst. C 263, 25.7.2018, s. 19.
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– s ohledem na článek 54 jednacího řádu,

– s ohledem na zprávu Výboru pro kulturu a vzdělávání (A9-0000/2020),

A. vzhledem k tomu, že zelený pakt pro Evropu stanoví cíl klimaticky neutrální Evropské 
unie do roku 2050, čímž se naléhavá situace v oblasti klimatu stává ústředním bodem 
všech programů a politik Unie;

B. vzhledem k tomu, že vzdělávání, sport, dobrovolnictví a kultura hrají klíčovou úlohu při 
ekologické transformaci, pokud jde o zvyšování povědomí, učení, komunikaci a sdílení 
znalostí, a vzhledem k tomu, že tato odvětví mohou díky svému potenciálu rozvíjet 
inovativní řešení problémů v oblasti životního prostředí;

C. vzhledem k tomu, jaký vliv mají programy Erasmus +, Evropský sbor solidarity a 
program Kreativní Evropa na každodenní život milionů Evropanů;

D. vzhledem k tomu, že ačkoli se programy nezaměřují především na ekologii a že je 
vhodné zachovat jejich podstatu, přispívají svým obsahem a rozsahem k ekologické 
transformaci;

E. vzhledem k potenciálu programu Erasmus + v oblasti udržitelného rozvoje; 
připomínaje, že program podporuje celoživotní učení;

F. vzhledem k cílům a podstatě Evropského sboru solidarity, který dává mladým lidem 
možnost konkrétně se zapojit ve prospěch životního prostředí;

G. vzhledem k tomu, že zkušenosti s mobilitou, jež tyto programy nabízejí, mohou změnit 
každodenní chování, a vzhledem k tomu, že je rovněž vhodné jednat na této úrovni;

H. vzhledem k úloze programu Kreativní Evropa při podpoře kultury a audiovizuálních 
médií, které jsou nástrojem ke zvyšování povědomí o výzvách v oblasti životního 
prostředí, ale také nevyčerpatelným zdrojem kreativních řešení;

I. vzhledem k tomu, že svoboda projevu a umělecké tvorby je v programu Kreativní 
Evropa nehmotným prvkem a že žádné opatření zaměřené na to, aby byl  tento program 
ekologičtější, se nesmí dotýkat uměleckého obsahu, jenž vychází ze svobody tvůrců;

J. vzhledem k tomu, že Evropský parlament požádal pro příští programové období o 
ambiciózní rozpočet na všechny tři programy, zejména s cílem učinit je inkluzivnějšími 
a přístupnějšími, a vzhledem k tomu, že nižší rozpočet by neumožnil dosáhnout tohoto 
cíle ani zavést účinná ekologická opatření, aniž by byly ohroženy další základní prvky 
těchto programů;

K. vzhledem k tomu, že cíl stávajícího víceletého finančního rámce vyčlenit 20 % výdajů 
na opatření v oblasti klimatu je neúčinný, neboť nejsou k dispozici potřebné údaje a 
nástroje pro měření přínosu programů k dosažení tohoto cíle, a je proto naléhavě nutné 
je zavést;

L. vzhledem k tomu, že pouze fyzická mobilita umožňuje plné ponoření do jiných kultur a 
optimální interakce s nimi, a může být proto pouze doplněna, a nikoli nahrazena 
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virtuální mobilitou;

M. vzhledem k tomu, že digitální technologie mají také ekologickou stopu;

N. vzhledem k tomu, že v současné době existuje jen málo pobídek, zejména finančních, 
které by mohly účastníky těchto tří programů podnítit k využívání ekologičtějších druhů 
dopravy;

Společné cíle všech tří programů

1. vyjadřuje politování nad tím, že Komise nenavrhla pro nové programy žádné 
environmentální ukazatele; vyzývá proto k začlenění konkrétních ukazatelů do 
příslušných nařízení ; požaduje, aby byly shromážděné údaje každoročně zveřejňovány;

2. vyzývá Komisi, aby systematicky registrovala dopravní prostředky, které se používají, 
aby bylo možné provést výpočet emisí CO2 na každého účastníka; považuje za vhodné 
využívat za tímto účelem nástroj mobility (Mobility Tool) a rozšířit využívání tohoto 
nástroje na všechna odvětví programu Erasmus + a na Evropský sbor solidarity; vyzývá 
Komisi, aby zavedla podobný způsob výpočtu pro cestování v rámci programu 
Kreativní Evropa;

3. považuje za nezbytné určit, koordinovat a hodnotit osvědčené postupy, které již 
uplatňují vnitrostátní agentury a kanceláře a navrhovatelé projektů; žádá Komisi, aby na 
tomto základě zveřejnila seznam doporučení;

4. žádá hlavní aktéry v rámci programů, aby účastníkům efektivně sdělovali příklady 
osvědčených postupů, které by měli přijmout ve svém každodenním životě, případně 
prostřednictvím digitální aplikace;

5. vyzývá Komisi a vnitrostátní agentury a úřady, aby zohledňovaly environmentální 
aspekty projektů a aby je odpovídajícím způsobem vyhodnocovaly;

6. vybízí Komisi, aby vytvořila podmínky, které účastníkům umožní zvolit si co nejméně 
znečišťující druhy dopravy, aniž by byli stigmatizováni nebo vyloučeni účastníci, kteří 
nemají jinou možnost než leteckou dopravu; požaduje, aby byla zvláštní pozornost 
věnována nejvzdálenějším regionům;

7. vyzývá Komisi, aby zajistila přizpůsobení stávajících finančních pravidel tak, aby byly 
kompenzovány skutečné náklady a časové prodloužení spojené se způsoby dopravy, 
které jsou šetrnější k životnímu prostředí; trvá na tom, že dodatečné náklady musí být 
uhrazeny v plné výši;

8. vyzývá Komisi, aby zejména v souvislosti se svým projektem Evropského roku železnic 
2021 navázala partnerství s evropskými provozovateli železnic a autobusů s cílem 
zajistit, aby  účastníci mohli využívat zvýhodněné sazby;

Program Erasmus+ 

9. vyzývá Komisi, aby od ledna 2021 začlenila ochranu životního prostředí do zásad 
Charty Erasmus+ pro vysokoškolské vzdělávání; žádá Komisi, aby tento přístup 
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uplatňovala na celý program;

10. zdůrazňuje potenciál evropských vysokých škol a středisek excelence pro učňovské a 
odborné vzdělávání, které by za předpokladu, že budou mít k dispozici dostatečné 
rozpočtové prostředky, mohly vytvářet špičkové osnovy  pro vzdělávání a odbornou 
přípravu zaměřené na výzvy v oblasti životního prostředí;

11. bere na vědomí potenciál budoucí evropské studentské karty, která umožní, aby se 
pobyt účastníků programu Erasmus+ stal ekologičtějším;

12. připomíná, že internetové platformy SALTO, které jsou součástí programu, představují 
vynikající zdroj informací a poradenství pro předkladatele projektů; vyzývá Komisi, aby 
zavedla platformu SALTO zaměřenou na ekologizaci;

13. zdůrazňuje význam sítě e-Twinning pro učitele, která umožňuje vytváření a sdílení 
modulů odborné přípravy, zejména pokud jde o udržitelnost a změnu klimatu, což jsou 
témata letošního roku; vyzývá Komisi, aby co nejvíce šířila výroční zprávu o této 
prioritě i praktickou sadu určenou pro učitele;

14. žádá, aby ve složce programu věnované sportu byly podporovány projekty spolupráce 
sportovních sdružení věnované životnímu prostředí a ochraně přírody;

15. domnívá se, že podpora mobility zaměstnanců místních sportovních organizací by 
umožnila zvýšit jejich povědomí o organizaci sportovních akcí šetrnějších k životnímu 
prostředí; vyzývá k tomu, aby se Evropský týden sportu zaměřil na otázky životního 
prostředí;

Evropský sbor solidarity

16. domnívá se, že značka kvality, kterou musí mít každý předkladatel projektu před 
vstupem do Evropského sboru solidarity, by měla nezbytně zahrnovat uplatňování 
osvědčených ekologických postupů;

17. připomíná, že Komise může vydávat výzvy k předkládání tematických projektů; vyzývá 
v této souvislosti Komisi, aby více prosazovala environmentální rozměr Evropského 
sboru solidarity tím, že tyto projekty zviditelní v rámci platformy PASS;

18. vyzývá vnitrostátní orgány odpovědné za Evropský sbor solidarity, aby podporovaly 
vysílající a přijímající struktury a aktivně jim poskytovaly poradenství; zdůrazňuje, že 
jsou rovněž schopny identifikovat a rozvíjet zelené projekty v praxi;

Kreativní Evropa

19. žádá Komisi, aby ve spolupráci s národními kancelářemi vypracovala chartu stanovující 
ekologické zásady, které musí dodržovat všichni účastníci programu;

20. vyzývá Komisi, aby zveřejnila pokyny pro osvědčené environmentální postupy v oblasti 
audiovizuální a kulturní produkce, šíření a organizování akcí, zejména pokud jde 
o dopravu, hospodaření s energií a nakládání s odpady, a to s cílem učinit z nich normu 
pro projekty financované z programu;
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21. vybízí Komisi, aby přezkoumala možnosti součinnosti s programem Horizont Evropa a 
novým znalostním a inovačním společenstvím pro kulturní a kreativní odvětví v rámci 
Evropského inovačního a technologického institutu (EIT);

22. vyzývá Komisi, aby v rámci meziodvětvové složky umožnila zřídit evropskou síť 
poradců v oblasti ekologie, která by poskytovala poradenství předkladatelům projektů;

23. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě a Komisi, členským státům a 
vnitrostátním agenturám a orgánům odpovědným za provádění těchto tří programů.
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VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Nacházíme se ve stavu klimatické a environmentální nouze a evropská reakce prostřednictvím 
ambiciózní Zelené dohody pro Evropu, kterou Evropská komise představila v prosinci 2019, 
musí být zohledňována ve všech veřejných politikách Evropské unie. Sám Evropský 
parlament odhlasoval v listopadu 2019 stav environmentální nouze. Naléhavost situace 
pociťuje velká část evropské populace: v průzkumu Eurobarometru z prosince 2019 uvedlo 38 
% dotázaných, že změna klimatu a ochrana životního prostředí představuje hlavní politickou 
výzvu na evropské a vnitrostátní úrovni.

Všechna odvětví budou muset posoudit své výrobní modely a provést takové změny, které by 
snížily jejich dopad na životní prostředí, ale především nalézat inovativní řešení, jež budou 
vyžadovat nové dovednosti.

Úloha kultury a vzdělávání v boji proti změně klimatu a při dosahování udržitelného 
rozvoje.

Kultura a vzdělávání představují pilíř této společenské změny. Vzdělávání dětí, učňů a 
studentů i vzdělávání dospělých umožňuje zvyšovat informovanost, vychovávat odpovědné 
občany, sdílet a šířit osvědčené postupy, rozvíjet nové dovednosti v oblasti udržitelného 
rozvoje a připravovat budoucí vynálezce inovativních řešení. Bez vzdělání nebudou existovat 
žádní badatelé, inženýři ani vědci, kteří by nám umožnili zamýšlet se nad změnou klimatu a 
bojovat proti ní, ani žádní odborníci schopní tyto myšlenky ve velkém uplatňovat.

Pokud jde o kulturu, ta hraje významnou úlohu při zvyšování povědomí široké veřejnosti o 
klimatických výzvách. Jedná se také o produktivní odvětví, které si uvědomuje změny, jež 
musí ve svých postupech učinit.

Cíl zprávy .

Zpravodajka v této zprávě navrhuje konkrétní řešení směřující k omezení environmentálního 
dopadu tří stěžejních programů v oblasti vzdělávání (Erasmus +), kultury (Kreativní Evropa) 
a dobrovolnictví (Evropský sbor solidarity) a k jejich plnému začlenění do Zelené dohody 
díky podpoře jejich nedocenitelného potenciálu. Tato řešení by mělo být možné začít 
uplatňovat od ledna 2021, tj. od začátku nového programového období.

Program Kreativní Evropa financuje díla, která uvidí široká veřejnost, v odvětví, jež 
zaměstnává miliony osob: počet osob zaměstnaných v kulturním a kreativním odvětví v 
Evropské unii se odhaduje na 12 milionů.

Erasmus + a Evropský sbor solidarity představují zkušenosti, které mohou vést ke změně 
chování účastníků i jejich okolí. Tyto dva programy jsou zaměřeny především na mladé lidi, 
kterým otázky životního prostředí leží obzvláště na srdci.

Tyto tři programy tedy přinášejí osvědčené postupy, mají pedagogickou úlohu, ale jejich 
fungování se musí vyvíjet v duchu Zelené dohody. 

Nedotknutelné zásady: fyzická mobilita a tvůrčí svoboda .



PE648.431v01-00 10/12 PR\1200293CS.docx

CS

Z hlediska zpravodajky musí zůstat nedotknutelné dvě zásady:

– fyzická mobilita, podstata programů Erasmus+ a Evropského sboru solidarity a často 
nedílná součást programu Kreativní Evropa,

– obsahová a tvůrčí svoboda. Tvůrci a umělci musí mít v rámci programu Kreativní 
Evropa úplnou obsahovou svobodu a programy Erasmus + a Evropský sbor solidarity 
musí být i nadále utvářeny na základě místních potřeb v rámci přístupu zdola nahoru.

Mobilita musí zůstat středobodem těchto programů a nelze ji nahradit virtuální mobilitou. 
Nedávná studie GŘ IPOL prokázala výhody fyzické mobility před mobilitou virtuální z 
důvodu úplného ponoření, které umožňuje. Potenciál virtuální mobility je v některých 
případech také třeba nadále zohledňovat, a to kvůli zapojení osob, které by se jinak z různých 
důvodů zapojit nemohly, nebo za určitých výjimečných okolností. Na virtuální mobilitu tedy 
můžeme nahlížet jako na určitý doplněk fyzické mobility, například při přípravě cesty nebo 
při zajišťování pokračování projektu. Je třeba připomenout, že i virtuální postupy mají dopad 
na životní prostředí, na který se často zapomíná.

Ukazatele a údaje .

Zpravodajka poukázala na nedostatek údajů o environmentální stopě těchto tří programů. Aby 
bylo možné stanovit cíle a posoudit je, musíme vědět, z čeho vycházíme: to v současné době 
není možné.

Je proto znepokojivé, že v návrzích nařízení na období 2021–2027 nebyly uvedeny žádné 
ukazatele.

Zpravodajka upozorňuje také na to, že žádoucí cíl spočívající v rozvoji většího počtu projektů 
– zejména projektů Erasmus+ – může vést k většímu globálnímu dopadu programu na životní 
prostředí. Proto se doporučuje zaměřovat se zpočátku jen na dopady snižování individiuální 
stopy, a nikoli celkové stopy.

Finanční podpora zelené mobility a dotace.

Všechny zúčastněné strany uvádějí, že je třeba podporovat upřednostňování méně 
znečišťujících druhů dopravy, avšak rozhodnutí používat ekologičtější způsob dopravy často 
znamená dodatečné náklady. Zpravodajka vítá změnu v příručce programu Erasmus+ v roce 
2020, která umožňuje úhradu mimořádných nákladů souvisejících s méně znečišťujícím 
cestováním, vyjadřuje však politování nad tím, že tato možnost je kvalifikována jako 
„výjimečná“, i nad skutečností, že účastník musí uhradit 20 % dodatečných nákladů. To není 
v souladu se začleněním, o které program usiluje: každý účastník by měl mít možnost si 
svobodně zvolit svůj dopravní prostředek, bez jakékoli hospodářské překážky.

Zpravodajka rozhodně nežádá, aby účastníci byli nuceni použít jiný dopravní prostředek než 
letadlo: tato volba často vyplývá ze vzdálenosti nebo z chybějícího spojení. Podpora zelené 
mobility nesmí nikdy vést k vyloučení potenciálních účastníků.

Zpravodajka vítá záměr Evropské komise vyhlásit rok 2021 Evropským rokem železnic.  
Bylo by zajímavé zahrnout do tohoto Roku železnic programy mobility, jako je Erasmus+ a 
Evropský sbor solidarity. Účastníci představují širokou veřejnost a dosahují kritického 
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množství, které je pro železniční společnosti zajímavé. Komise může čerpat ze zkušeností z 
přípravné akce Discover EU, v jejímž rámci uzavřela partnerství, které tisícům mladých 
Evropanů umožňuje využívat železniční jízdenku pro objevování Evropy.

A konečně, zpravodajka navrhuje, aby vnitrostátní kanceláře a agentury udělovaly při 
posuzování dodatečné body jak projektům, které mají ekologický obsah a cíle, tak projektům, 
které mají jiné téma, ale uplatňují ekologické postupy. Zpravodajka se domnívá, že je důležité 
spíše motivovat, nežli nutit. Agentury si ze seznamu evropských priorit vyberou vnitrostátní 
priority, za něž budou udělovat dodatečné body: zpravodajka považuje za zásadní, aby se 
evropská priorita související s udržitelným rozvojem stala prioritou společnou a průřezovou.

Každodenní život a vztah s předkladateli projektů a hostitelskými organizacemi.

Vedle mobility mezi vysílajícími a přijímajícími zeměmi je také třeba přikládat velký význam 
každodennímu životu účastníků, zejména v případě programů Erasmus + a Evropský sbor 
solidarity. Mobilita umožňuje změnit prostředí a vytváří tak příležitost k přijetí nových 
postupů v oblasti životního prostředí (třídění odpadu, „měkká mobilita“, místní spotřeba 
apod.)

V tomto ohledu musí hrát univerzity průkopnickou úlohu: řada z nich již zavedla „zelené 
kanceláře“, proč je tedy nepropojit s přijímacími středisky pro mezinárodní studenty? Je také 
třeba zapojit bývalé účastníky programu Erasmus +: mohou poskytovat rady, a to i rady velmi 
praktické (kde nakupovat místní produkty, která sdružení kontaktovat nebo jak recyklovat 
nábytek po několika měsících pobytu v zemi).

Evropská komise musí poskytnout nástroje a vnitrostátní agentury je musí převzít a fungovat 
jako platformy. Řešení, kterých je celá řada, musí vycházet z praxe a nelze je nikomu 
vnucovat.

Zpravodajka vkládá velké naděje do budoucí evropské studentské karty, která má být 
zavedena od roku 2025. Ta by měla zahrnovat aspekty související s udržitelnějším způsobem 
života, jako jsou slevy na hromadnou dopravu, a měla by studenty podněcovat ke správnému 
rozhodování.

Dále je třeba klást důraz na úlohu vysílajících a hostitelských struktur Evropského sboru 
solidarity: právě ony organizují dopravu, ubytování a každodenní život účastníků, jako 
zapůjčení jízdního kola nebo poskytnutí průkazky na hromadnou dopravu. Je třeba jim 
naslouchat, pokud uplatňují vhodné postupy, a zároveň jim agentury odpovědné za tento 
program musí poskytovat poradenství.  Díky tomu, že jsou zakotveny v konkrétní oblasti, 
mohou tyto struktury identifikovat udržitelné projekty a projekty s environmentální 
tématikou.

A konečně je třeba připomenout a uvítat úlohu vnitrostátních agentur a kanceláří, které se na 
ekologické transformaci již podílejí, a to zejména prostřednictvím nakládání s odpady. Řada z 
nich již vyvinula pozitivní postupy, které by bylo vhodné uplatňovat systematicky.

Specifické vzdělávání prostřednictvím programu Erasmus + k nabytí nových 
dovedností.

Erasmus + je program, o nějž se musíme opírat při vytváření celoevropských osnov pro 
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vzdělávání v oblasti životního prostředí. Vedle „klasických“ projektů jsou v rámci programu 
Erasmus + financovány dvě velmi slibné pilotní iniciativy: Evropské univerzity a špičková 
střediska pro vzdělávání a odbornou přípravu. Některá z vybraných konsorcií se již věnují 
vytváření vzdělávacích nebo školicích osnov v oblasti udržitelného rozvoje a boje proti změně 
klimatu. Zpravodajka je přesvědčena o velkém potenciálu těchto dvou mechanismů pro 
vzdělávání budoucích evropských odborníků na udržitelný rozvoj, a tudíž i o tom, že je třeba 
na ně poskytnout dostatečný rozpočet.

Sport .

Zpravodajka by také ráda zdůraznila význam sportu jakožto faktoru zdraví a silného 
prostředku na podporu informovanosti o životním prostředí v případě venkovních sportů.

Komunikace, zvyšování informovanosti a sdílení osvědčených postupů.

Zpravodajka vítá skutečnost, že velká část projektů v rámci programů Erasmus+ a 
Evropského sboru solidarity je již zaměřena na odpovědné postupy nebo ekologická témata. 
Totéž platí i pro odvětví kultury, které si je již osvojilo přijetím inovativních technik, 
nabádáním veřejnosti, aby přijížděla hromadnými dopravními prostředky, anebo využíváním 
služeb ekologických konzultantů.

Tyto osvědčené postupy je třeba koordinovat.

Zpravodajka by tedy ráda zdůraznila, že je důležité je sdílet: příručka obsahující sdílené 
osvědčené postupy, internetové stránky, školení pro agentury vnitrostátních orgánů, 
platformy.... O tyto postupy žádají subjekty v oblasti vzdělávání a kultury a je třeba je 
konkretizovat co nejdříve.

Také je třeba vynaložit větší úsilí v oblasti komunikace: řada potenciálních účastníků neví, že 
existují evropské programy, které mohou financovat jejich environmentální projekt: je třeba 
tuto možnost zdůrazňovat v průběhu Evropských dní programu Erasmus, Zeleného týdne EU, 
Pěkného měsíce Evropy a Evropského týdne sportu. Dále je třeba ji viditelně uvádět na 
příslušných internetových stránkách, aniž by však zastínila ostatní typy projektů.

Začlenění udržitelného rozměru do těchto programů je podle názoru zpravodajky podmínkou 
úspěchu Zelené dohody, a to jak v zájmu změny chování na evropském kontinentu 
prostřednictvím osvědčených postupů sdílených občany 27 členských států, tak v zájmu 
odborné přípravy na dovednosti budoucnosti a pokroku digitálních a energetických 
technologií v kreativních odvětvích.

Jedná se jednoduše o to, inspirovat ženy a muže, kteří utvářejí dnešní i zítřejší podobu 
Evropy.


