
 

 

 
 

GENERÁLNE RIADITEĽSTVO PRE VNÚTORNÉ POLITIKY ÚNIE 

TEMATICKÁ SEKCIA B: ŠTRUKTURÁLNA A KOHÉZNA POLITIKA 

KULTÚRA A VZDELÁVANIE 

 

 

 

ERASMUS PRE VŠETKÝCH (2014 – 2020) 
 

ZHRNUTIE 

 

 

Abstrakt 

Zámerom navrhovaného programu Erasmus pre všetkých (2014 – 2020) je spojiť 
širokú škálu činností EÚ v oblasti vysokoškolského, školského a odborného 
vzdelávania, vzdelávania dospelých, mládežníckej politiky a amatérskeho športu. 
Táto informačná správa obsahuje prehľad navrhovaného kontextu, usporiadania, 
obsahu a štruktúry riadenia. Obsahuje tiež desať odporúčaní, ktorých zámerom je 
zabezpečiť, aby sa navrhovaný program neusiloval len o presadzovanie účinnosti 
riadenia, ale aby dostatočne prihliadal aj na individuálne potreby politík 
v jednotlivých oblastiach. Na záver správa uvádza podrobný prehľad plánovaných 
opatrení a prideleného rozpočtu. 
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ZHRNUTIE 
 
V novembri 2011 Európska komisia predložila návrh nariadenia o novom ambicióznom 
programe Erasmus pre všetkých na roky 2014 až 2020, v ktorom sa spája celý súbor 
doposiaľ samostatných programov v oblasti vysokoškolského vzdelávania (Erasmus, 
Erasmus Mundus, Tempus, dvojstranné programy s ostatnými krajinami a kontinentmi), 
školského vzdelávania (Comenius), odborného vzdelávania a odbornej prípravy (Leonardo 
da Vinci), vzdelávania dospelých (Grundtvig), mládeže (Mládež v akcii), štúdií v oblasti 
európskej integrácie (Jean Monnet), a tiež amatérskeho športu, ktorý bol pridaný ako nová 
oblasť. Tento dokument bol pripravený pre Európsky parlament ako príspevok do 
nadchádzajúcej diskusie o návrhu programu Erasmus pre všetkých. Správa obsahuje 
zhrnutie navrhovaného nariadenia (a tiež doplňujúcich dokumentov, ktoré môžu poslúžiť na 
jeho lepšie pochopenie), analýzu kontextu a hlavných čŕt návrhu a desať odporúčaní. 
 
Predstavenie a prehľad navrhovaného programu 
 
Navrhované nariadenie je komplexné, jeho účel a ciele však nie sú vyjadrené príliš jasne. 
Na lepšie pochopenie dôsledkov tohto programu z pohľadu rozvoja politík (v príslušných 
oblastiach) a z pohľadu rozpočtových prostriedkov v rámci viacročného finančného rámca je 
preto potrebné spomenúť prípravné dokumenty, napríklad hodnotenie vplyvu 
v sprievodnom pracovnom dokumente útvarov Komisie, a množstvo príslušných oznámení 
Komisie. 
 
Analýza navrhovaného programu sa najprv venuje kontextu európskych politík, pričom sa 
osobitne sústreďuje na to, že nový program nadväzuje na úspešnú generáciu 
predchádzajúcich programov a zároveň rieši nedostatky a obmedzenia predošlých 
programov, najmä pokiaľ ide o ich neschopnosť reagovať na silný dopyt po grantoch, ich 
rozdrobenosť a zložitosť a nedostatočné zosúladenie so stratégiami Únie. Navrhovaný 
integrovaný program sa tiež snaží posilniť svoj príspevok vo vzťahu k stratégii Európskej 
únie Európa 2020 na zabezpečenie inteligentného, udržateľného a inkluzívneho rastu, ako 
aj vo vzťahu k sektorovým politikám Únie v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy 
(ET 2020) a v oblasti mládeže (stratégia pre mládež). Analýza sa ďalej zaoberá 
navrhovaným obsahom programu, najmä plánovanými opatreniami a rozpočtami (pokiaľ sú 
tieto položky dostatočne podrobne uvedené v plánovanom nariadení alebo v ďalších 
príslušných dokumentoch Komisie) a navrhovaným modelom vykonávania programu na 
úrovni EÚ a členských štátov. 
 
Analýza navrhovaného nového programu upozorňuje najmä na tieto body: 
 

 Možnosti a riziká spojené s celkovým rozsahom pôsobnosti a štruktúrou programu. 
Zámerom návrhu je výrazne zvýšiť objem a rozpočet činností, konsolidovať rôzne 
činnosti inštitúcií EÚ v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy (z pohľadu 
celoživotného vzdelávania), mládeže (neformálne vzdelávanie) a amatérskeho 
športu (nová činnosť na úrovni EÚ) a napokon „zjednodušiť“ väčšinu týchto činností 
prostredníctvom troch kľúčových akcií (mobilita, projekty spolupráce a politická 
podpora). 
 

 Neistota vyplývajúca z pomerne nejednoznačných, krátkych či chýbajúcich definícií 
oprávnených skupín a osôb, navrhovaných „starých“ a „nových“ súborov opatrení 
a plánovaných rozpočtových prostriedkov. Odpoveď na niektoré z týchto 
pochybností možno – v obmedzenej miere – nájsť, nie však v nariadení, ale 
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v sprievodných (t. j. nezáväzných) dokumentoch a ďalších informáciách, ktoré 
uverejnila Európska komisia. To však vyvoláva veľkú mieru neistoty, pokiaľ ide 
o skutočný obsah a priority programu počas (plánovaných) siedmich rokov jeho 
trvania. 
 

 Možnosti a riziká spojené s navrhovaným „zjednodušením“ väčšiny súčasných 
činností prostredníctvom troch druhov kľúčových akcií: 1) mobility jednotlivcov; 2) 
rôznych druhov spoločných projektov zameraných na rozšírenie alebo zlepšenie 
spolupráce medzi vzdelávacími inštitúciami s ich hospodárskym a spoločenským 
prostredím, spolu s rozvojom kapacít v susedných krajinách; a 3) sústredenejšieho 
využívania programu na podporu rozvoja politík vysokoškolského, školského 
a odborného vzdelávania a vzdelávania dospelých, ako aj politík v oblasti mládeže 
a športu. 
 

 Výhody a nevýhody navrhovaného modelu vykonávania a riadenia, najmä pokiaľ ide 
o nedostatky predpokladaného „zjednodušenia“, využívanie paušálnych grantov, 
spoliehanie sa na sprostredkovateľské orgány, napríklad univerzity, školy alebo 
mládežnícke organizácie, pri prideľovaní grantov jednotlivcom a predpokladanú 
úlohu členských štátov v modeli spoločného riadenia, na ktorom sa má podieľať 
Komisia, výkonná agentúra, (koordinujúce) národné agentúry a výbor programu. 

 
Odporúčania 
 
Informačná správa obsahuje zoznam desiatich odporúčaní pre Európsky parlament. Ich 
hlavným zámerom je zabezpečiť, aby sa pri navrhovanej integrácii a zjednodušení činností 
EÚ v rôznych oblastiach vzdelávania, mládeže a športu venovala dostatočná pozornosť 
odlišným potrebám každej z týchto oblastí. Informačná správa zároveň zdôrazňuje, že je 
potrebné zabezpečiť primerané uplatňovanie známeho a vysoko rešpektovaného názvu 
„Erasmus“, ako aj dostatočne podrobný opis obsahu a rozpočtových prostriedkov programu 
s cieľom dosiahnuť, aby bol počas siedmich rokov realizácie dostupný pre rôzne skupiny 
príjemcov. 
 
V týchto desiatich odporúčaniach sa konkrétne navrhuje, aby Európsky parlament: 
 

1. uznal, že návrh Komisie správne zdôrazňuje, že EÚ musí investovať v oblasti 
vzdelávania, odbornej prípravy a mládeže omnoho viac ako doteraz, pričom táto 
zmena by si skutočne vyžadovala lepšie zosúladenie so stratégiami Únie pre rast 
a zamestnanosť, a že v takých oblastiach politík, ako vysokoškolské vzdelávanie, 
kde sú v súčasnosti programy príliš početné a rozdrobené, musí vytvoriť dostatočnú 
úroveň integrácie a zjednodušenia programov; 
 

2. spochybnil celkovú stratégiu zjednodušenia všetkých oblastí politík, ktoré sa 
navrhuje v integrovanom programe, a navrhované používanie názvu „Erasmus“ 
(konkrétne Erasmus pre všetkých) pre širokú škálu činností, ktoré výrazne 
presahujú súčasné používanie tohto názvu v oblasti vysokoškolského vzdelávania. Aj 
keď sa odporúča, aby si jednotlivé oblasti programu zachovali vlastnú identitu, 
nemali by sa nazývať „Erasmus škola“, „Erasmus mládež“ atď.; 
 

3. preskúmal možnosť úpravy integrovaného programu tak, aby sa zdôraznilo 
zjednodušenie v rámci jednotlivých oblastí politík a nie medzi nimi. Spojenie rôznych 
oblastí pod spoločnou, presahujúcou strechou a ich zjednodušenie navrhované vo 
forme troch kľúčových akcií (mobilita, projekty, podpora politík) by nemalo 



Erasmus pre všetkých (2014 – 2020) 
 

 
 

 5

znamenať, že odlišné oblasti vysokoškolského vzdelávania, školského vzdelávania, 
odborného vzdelávania a odbornej prípravy, vzdelávania dospelých, mládeže 
(a športu, ak zostane zachovaný) stratia svoju identitu a potrebu osobitných politík 
– vrátane potreby budovať silnejšie väzby medzi niektorými z týchto oblastí. Režim 
navrhnutý pre oblasť amatérskeho športu, ktorá je ešte len v začiatkoch, by sa 
mohol spravovať oddelene od navrhovaného integrovaného programu alebo by sa 
mohol začleniť ako jedna z mnohých položiek prispievajúcich k tvorbe politík 
(kľúčová akcia 3); 
 

4. zdôraznil význam preskupenia a zjednodušenia rôznych politík, nástrojov a činností 
v oblasti vysokoškolského vzdelávania pod známym, etablovaným a vhodným 
názvom „Erasmus“. Všetky externé činnosti v oblasti vysokoškolského vzdelávania 
(mobilita, spolupráca, budovanie kapacít, politický dialóg s krajinami mimo EÚ) by 
sa mohli integrovať, zjednodušiť a zhrnúť pod značkou „Erasmus Mundus“, ktorá je 
už dobre známa vo vysokoškolských spoločenstvách na celom svete; 
 

5. zabezpečil stabilitu a kontinuitu pre rôzne kategórie žiadateľov a tvorcov politík. To 
si vyžaduje podrobnejšie pravidlá týkajúce sa oprávnených príjemcov grantov 
(vrátane čerstvých absolventov vysokých škôl a osôb, ktoré sú už aktívne na trhu 
práce), budúceho zemepisného rozsahu pôsobnosti aktivity „Erasmus Mundus“, tých 
druhov opatrení na podporu politík, ktoré možno financovať, a stáleho podielu 
finančných prostriedkov vo výške 80 % – 85 % vyčlenených na jednotlivé oblasti; 

 
6. žiadal jasný prehľad, v akom rozsahu a do akej miery by zníženie navrhovaných 

rozpočtových prostriedkov ovplyvnilo celkovú rovnováhu medzi činnosťami 
a oblasťami v rámci programu. To znamená, že je potrebné vopred určiť tie činnosti 
a časti rozpočtu, ktoré by sa v prípade menšieho rozpočtu znížili alebo obmedzili; 
 

7. namietal voči navrhovanému presunu spoločných programov doktorandského štúdia 
z programu Erasmus Mundus do programu Marie Curie. Takýto krok by znížil 
príťažlivosť európskych vysokých škôl, sťažil by rozvoj vyššieho doktorandského 
štúdia v Európe a bol by v rozpore s bolonskými reformami, ktoré sú založené na 
troch (nie dvoch) stupňoch akademických titulov; 
 

8. schválil návrh ručiť za nástroje na poskytovanie pôžičiek európskym študentom 
v oblasti denného štúdia a postgraduálneho štúdia v zahraničí, za predpokladu, že 
Únia sa nebude podieľať inak, len ako ručiteľ v mene študentov, a pokiaľ bude jasne 
vysvetlené, že toto je len jedna z množstva možností, ktoré majú študenti 
magisterského štúdia k dispozícii; 
 

9. požadoval rozsiahlu diskusiu o základnej potrebe užších kontaktov medzi Úniou 
a osobami, ktoré sú skutočnými príjemcami grantov a ktoré pripravujú a realizujú 
projekty v praxi alebo sa na nich zúčastňujú. Predvídateľným dôsledkom 
navrhovanej stratégie na vykonávanie nového programu (menší počet a väčší 
rozsah zmlúv s grantmi vždy spravovanými prostredníctvom sprostredkovateľských 
orgánov) bude, že program sa ešte viac vzdiali od jednotlivých používateľov 
a príjemcov; 
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10. zaručil, že členské štáty budú mať možnosť vykonávať program najúčinnejším 
spôsobom v súlade s vlastnou štruktúrou ministerstiev a verejnej správy (t. j. 
prostredníctvom jednej alebo viacerých národných agentúr) a že budú môcť nielen 
riadiť, ale aj diskutovať o postupoch a otázkach finančného riadenia, a tiež 
o záležitostiach spojených s politikami a obsahom. 

 
Záverečné poznámky 
 
V záverečných poznámkach sa zdôrazňuje, že všeobecné ciele a snahy návrhu sú síce 
v súlade so životne dôležitou potrebou Európy viac a rozumnejšie investovať v oblasti 
vzdelávania, odbornej prípravy a mládeže, no napriek tomu hrozí, že predložené zámery 
a ciele sa nedosiahnu, pretože v návrhu výrazne dominujú hľadiská riadenia nad 
skutočnými potrebami tvorby politík.  
 
Európsky parlament môže využiť predložené odporúčania na riešenie nedostatkov návrhu, 
spochybnenie niektorých navrhovaných možností a navrhnutie vhodnejších alternatívnych 
riešení. Môže tiež využiť príležitosť a otvoriť zásadnejšiu diskusiu o občianskom rozmere 
činností Únie a pokúsiť sa o zrušenie navrhovaného modelu riadenia, ktorý je založený na 
udeľovaní zákaziek obrovského rozsahu sprostredkovateľským organizáciám, čím 
uprednostňuje veľké organizácie a poradenské spoločnosti a vytvára ešte väčšiu priepasť 
medzi inštitúciami EÚ a jednotlivcami a menšími organizáciami. 


