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Izvleček 

Predlagani program Erasmus za vse (2014–2020) predvideva povezovanje širokega 
razpona dejavnosti EU v visokošolskem, šolskem in poklicnem izobraževanju, 
izobraževanju odraslih, mladinski politiki in množičnih športih. V tem 
informativnem sestavku so predstavljeni in pregledani predlagani okvir, struktura 
in vsebina ter struktura upravljanja. Poleg tega je podanih deset priporočil, ki 
zagotavljajo, da predlagani program ne bo samo zasledoval racionalizacije 
učinkovitosti upravljanja, ampak bo tudi posvečal dovolj pozornosti potrebam 
posameznih politik različnih sektorjev. Na koncu je podan podroben oris 
načrtovanega ukrepanja in dodelitve proračunskih sredstev. 
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POVZETEK 
 
Evropska komisija je novembra 2011 predstavila svoj predlog uredbe, v katerem predlaga 
nov, ambiciozen program – Erasmus za vse – za obdobje od leta 2014 do 2020, ki združuje 
celo vrsto do zdaj ločenih programov na področju visokošolsko izobraževanje (Erasmus, 
Erasmus Mundus, Tempus in dvostranske programe z drugimi državami ali kontinenti), 
šolskega izobraževanja (Comenius), poklicnega izobraževanja in usposabljanja (Leonardo 
da Vinci), izobraževanja odraslih (Grundtvig), mladine (Mladi v akciji), študij evropske 
integracije (Jean Monnet) in po novem tudi množičnih športov. Ta dokument je bil za 
Evropski parlament pripravljen kot prispevek za predvideno razpravo o predlogu za 
Erasmus za vse. Sestavek vključuje povzetek predlagane uredbe (in dodatne dokumente, ki 
se lahko uporabijo za njeno boljše razumevanje), analizo njenega okvira in glavnih 
značilnosti ter deset priporočil. 
 
Predstavitev in pregled predlaganega programa 
 
Predlagana uredba je celovita, vendar ne preveč jasna glede svojega namena in ciljev.  
Zato se je treba sklicevati na pripravljalne dokumente, kot so ocena učinka uredbe v 
spremljajočem delovnem dokumentu služb Komisije in številna ustrezna sporočila Komisije 
za boljše razumevanje vplivov programa na razvoj politike (na zadevnih področjih) in 
dodelitev proračunskih sredstev v večletnem finančnem okviru. 
 
Analiza predlaganega programa najprej obravnava okvir evropske politike. Čeprav novi 
program gradi na uspešni generaciji prejšnjih programov, hkrati obravnava slabosti in 
omejitve nekdanjih programov, zlasti v zvezi z njihovo nezmožnostjo odzvati se na močno 
povpraševanje po nepovratnih sredstvih, njihovo razdrobljenost in zapletenost ter tem, da 
niso dovolj usklajeni s strategijami Unije. Predlagani združeni program si prav tako 
prizadeva okrepiti svoj prispevek k makrostrategiji EU Evropa 2020 za pametno, trajnostno 
in vključujočo rast ter k sektorskim politikam Unije za izobraževanje in usposabljanje (ET 
2020) in mladino (Strategija za mlade). Analiza nato obravnava predlagano vsebino 
programa, zlasti načrtovane ukrepe in proračune (če so te postavke dovolj podrobno 
vključene v načrtovano uredbo ali druge ustrezne dokumente Komisije), ter predlagani 
model izvajanja programa na ravni EU in držav članic. 
 
Analiza predlaganega novega programa posebej opozarja na naslednje točke: 
 

 Priložnosti in tveganja, povezani s celotnim obsegom in strukturo programa. Cilji 
predloga so precejšnje povečanje obsega in proračuna za dejavnosti, združevanje 
različnih dejavnosti institucij EU na področju izobraževanja in usposabljanja (v 
okviru vseživljenjskega učenja), mladine (neformalno učenje) in množičnih športov 
(začetna dejavnost na ravni EU) ter končna „racionalizacija“ večine teh dejavnosti 
prek treh ključnih ukrepov (mobilnost, projekti sodelovanja in podpora politiki). 
 

 Negotovosti, ki izhajajo iz precej nejasnih in kratkih opredelitev upravičenih skupin 
in oseb ali iz odsotnosti le-teh, predlagana „stara“ in „nova“ področja ukrepov in 
načrtovana dodelitev proračunskih sredstev. Odgovor na nekatere izmed teh 
dvomov lahko v omejenem obsegu najdemo v spremljajočih (tj. neobvezujočih) 
dokumentih in drugih informacijah, ki jih je izdala Evropska komisija, ne pa v uredbi 
sami. Toda to povzroča precejšnjo negotovost glede dejanske vsebine in 
prednostnih ciljev programa v (načrtovanih) sedmih letih njegovega trajanja.  
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 Priložnosti in tveganja, povezana s predlagano „racionalizacijo“ večine sedanjih 
dejavnosti prek treh vrst „ključnih ukrepov“: 1) mobilnost posameznikov; 2) različne 
vrste skupnih projektov za okrepitev/izboljšanje sodelovanja med izobraževalnimi 
ustanovami in njihovim gospodarskim in socialnim okoljem, skupaj z razvojem 
zmogljivosti v sosednjih državah; ter 3) bolj usmerjena uporaba programa, ki 
podpira razvoj politik za visokošolsko, šolsko in poklicno izobraževanje, 
izobraževanje odraslih ter mladino in šport. 
 

 Prednosti in slabosti predlaganega modela izvajanja in upravljanja, zlasti glede 
omejitev predvidene „racionalizacije“, uporabe pavšalnih nepovratnih sredstev, 
zanašanja na posredniške organe, kot so univerze, šole ali mladinske organizacije za 
dodeljevanje nepovratnih sredstev posameznikom ter vloga, predvidena za države 
članice v modelu deljenega upravljanja med Komisijo, izvajalsko agencijo, 
(usklajevalnimi) nacionalnimi agencijami in programskim odborom. 

 
Priporočila 
 
Informativni sestavek vsebuje seznam desetih priporočil Evropskemu parlamentu. Njihov 
glavni namen je zagotoviti, da predlagano povezovanje in racionalizacija dejavnosti EU v 
različnih sektorjih za izobraževanje, mladino in šport dovolj upoštevata različne potrebe 
vsakega izmed teh sektorjev. V informativnem sestavku je prav tako poudarjeno, kako 
pomembno je zagotoviti, da se znana in zelo cenjena blagovna znamka „Erasmus“ 
uporablja na ustrezen način ter da sta vsebina in dodeljevanje proračunskih sredstev 
programa dovolj podrobno opredeljena, da je različnim skupinam upravičencev zagotovljen 
dotok v sedmih letih njegovega izvajanja. 
 
Natančneje, deset priporočil predlaga, da bi Evropski parlament moral: 
 

1. Potrditi, da predlog Komisije upravičeno poudarja potrebo, da EU vlaga veliko več v 
izobraževanje, usposabljanje in mladino kot do zdaj; gre za spremembo, ki bi 
dejansko zahtevala izboljšano usklajevanje s strategijami Unije za rast in 
zaposlovanje ter vključevala zadostno povezovanje in racionalizacijo programov v 
politikah, kot je visokošolsko izobraževanje, kjer je takih programov trenutno preveč 
in so preveč razdrobljeni. 
 

2. Izraziti dvom o splošni strategiji racionalizacije med sektorji politike, predlagani za 
združeni program, in o predlagani uporabi imena „Erasmus“ (natančno Erasmus za 
vse) za širok razpon dejavnosti, ki močno presegajo njegovo trenutno uporabo v 
visokošolskem izobraževanju. Čeprav se priporoča, da posamezna področja 
programa obdržijo svojo lastno identiteto, se ne smejo imenovati „Erasmus šola“, 
„Erasmus mladina“ itd.  
 

3. Preučiti možnost preureditve združenega programa tako, da bo poudarjal 
racionalizacijo znotraj različnih področij politike in ne med njimi. Združevanje 
različnih področij pod skupno streho in njihova racionalizacija, kot je določeno v treh 
predlaganih ključnih ukrepih (mobilnost, projekti, podpora politiki) ne bi smelo 
privesti do tega, da bi različni sektorji visokošolskega in šolskega izobraževanja, 
poklicnega izobraževanja in usposabljanja, izobraževanja odraslih, mladine (in 
športa, če se ohrani) izgubili svojo identiteto in potrebo po posebnih politikah, 
vključno s potrebo po močnejšem povezovanju med nekaterimi izmed teh sektorjev. 
Predlagani načrt za množične športe, torej dejavnost, ki je še v povojih, bi lahko 
potekal ločeno od predlaganega združenega programa ali pa bi lahko bil vključen kot 
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ena izmed številnih postavk, ki prispevajo k oblikovanju politike (tretji ključni 
ukrep). 
 

4. Poudariti pomen prerazvrstitve in racionalizacije različnih politik, orodij in dejavnosti 
v sektorju visokošolskega izobraževanja pod znanim, cenjenim in primernim 
imenom „Erasmus“. Vse zunanje dejavnosti v visokošolskem izobraževanju 
(mobilnost, sodelovanje, krepitev zmogljivosti, dialog o politikah z državami, ki niso 
članice EU) bi se lahko povezale, racionalizirale in povzele kot blagovna znamka 
„Erasmus Mundus”, ki je že dobro znana izobraževalnim skupnostim po svetu. 
 

5. Zagotoviti stabilnost in kontinuiteto za različne skupine prosilcev in oblikovalcev 
politik. To zahteva podrobnejša pravila za upravičene prejemnike nepovratnih 
sredstev (vključno z nedavnimi diplomanti in osebami, ki so že dejavne na trgu 
dela), prihodnji geografski obseg za „Erasmus Mundus”, vrste ukrepov za podporo 
politiki, ki se lahko financirajo, in nespremenljivo dodelitev 80–85 % sredstev 
različnim sektorjem. 

 
6. Zahtevati jasen pregled, v kakšnem obsegu in kako močno bi dodelitev nižjih 

proračunskih sredstev od predlaganih prizadela splošno ravnotežje med dejavnostmi 
in sektorji v okviru programa.  To pomeni, da je treba vnaprej opredeliti tiste 
dejavnosti in proračunske deleže, ki bi bili odpravljeni ali zmanjšani v primeru 
zmanjšanega proračuna.  
 

7. Oporekati predlaganemu prenosu skupnih doktorskih programov iz programa 
Erasmus Mundus v aktivnost Marie Curie.  Tak ukrep bi zmanjšal privlačnost 
evropskih univerz, otežil razvoj doktorskih študijev na visoki ravni v Evropi in bil v 
nasprotju z bolonjskimi reformami, ki temeljijo na treh (in ne dveh) diplomskih 
stopnjah. 
 

8. Potrditi predlog za evropsko garancijsko shemo za študentska posojila za redni 
dodiplomski in podiplomski študij v tujini, pod pogojem, da Unija ni udeležena kako 
drugače kot porok v imenu študentov in da se razume, da je to le ena izmed 
številnih možnosti za študente na ravni magisterija. 
 

9. Zahtevati obširno razpravo o bistveni potrebi po tesnejših stikih med Unijo in tistimi 
posamezniki, ki dejansko prejemajo nepovratna sredstva, načrtujejo in izvajajo 
projekte ali sodelujejo v njih.  Predvidljiva posledica predlagane strategije izvajanja 
za novi program (manj, vendar večje pogodbe, pri čemer se nepovratna sredstva 
vedno dodeljujejo prek posredniških organov) je, da se bo program še bolj oddaljil 
od svojih posameznih uporabnikov in upravičencev. 
 

10. Zagotavljati, da bodo države članice imele možnost najučinkoviteje izvajati program 
glede na svojo lastno organiziranost ministrstev in uprav (tj. prek ene ali več 
nacionalnih agencij) ter da jim je dovoljeno ne le voditi, temveč tudi razpravljati o 
postopkih in vprašanjih finančnega upravljanja ter o zadevah, povezanih s politikami 
in vsebino. 
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Zaključne ugotovitve 
 
V zaključnih ugotovitvah je poudarjeno, da čeprav so splošni cilji in ambicije predloga 
skladni z bistveno potrebo Evrope, da vlaga več in pametneje v izobraževanje, 
usposabljanje in mladino, obstaja tveganje, da napovedani cilji ne bodo doseženi, saj 
predlog odraža izrazito nadvlado vidikov upravljanja nad dejanskimi potrebami po 
oblikovanju politike.  
 
Evropski parlament bo morda uporabil predstavljena priporočila, da bi z njihovo pomočjo 
obravnaval šibke točke predloga ter izrazil dvom o nekaterih predlaganih možnostih in 
predlagal druge, primernejše rešitve. Prav tako bi lahko izkoristil priložnost, da odpre bolj 
poglobljeno razpravo o državljanski razsežnosti dejavnosti Unije, ter poskušal preprečiti 
predlagani model upravljanja, temelječ na velikih pogodbah, dodeljenih posredniškim 
organom, ki dajejo prednost velikim organizacijam in svetovalnim službam, kar ustvarja še 
večji razkorak med institucijami EU na eni ter posamezniki in manjšimi organizacijami na 
drugi strani. 


