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NÁVRHY 

Rozpočtový výbor vyzývá Výbor pro kulturu a vzdělávání jako věcně příslušný výbor, aby do 

svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy: 

1. poukazuje na to, že program Erasmus+ je stěžejním programem EU v oblasti mobility, 

vzdělávání a odborné přípravy, na který byly vzhledem k jeho pozitivním výsledkům a 

k vysoké poptávce po něm přiděleny o 40 % vyšší rozpočtové prostředky než v období 

2007–2013; 

2. je si vědom toho, že investice z rozpočtu EU v rámci programu Erasmus+ výrazným 

způsobem přispívají ke zlepšování dovedností mladých Evropanů, jejich zaměstnatelnosti 

a nižšímu riziku jejich dlouhodobé nezaměstnanosti i aktivnímu občanství a sociálnímu 

začlenění mladých lidí; 

3. vítá strukturu programu se samostatnými kapitolami rozpočtu podle odvětví a vyzývá 

Komisi, aby v návrhu příští generace programů samostatné kapitoly rozpočtu zachovala; 

4. uznává hospodářskou a sociální hodnotu dobrovolnictví a vyzývá Komisi, aby v rámci 

činností programu lépe podporovala organizace založené na dobrovolnické práci; 

5. všímá si regionální nerovnováhy v účasti na činnostech financovaných z programu 

Erasmus+ na úrovni EU i mezi regiony v rámci členských států; je znepokojen tím, že 

míry úspěšnosti těchto činností jsou poměrně nízké a v různých místech EU se značně liší; 

žádá cílené a včasné kroky s cílem rozšířit účast a zlepšit míry úspěšnosti bez ohledu na 

původ žadatelů, které budou vedeny snahou o vyčlenění části finančních prostředků na 

zvláštní opatření k propagaci této iniciativy a ke zvyšování informovanosti o ní, a to 

zejména v těch regionech, kde je přístup k financování i nadále poměrně nízký; 

6. vítá návrh Komise zvýšit na zbytek současného VFR prostředky na závazky u programu 

Erasmus+ o 200 milionů EUR a v návrhu rozpočtu na rok 2017 zvýšit prostředky na 

platby o 4,5 %; vyzývá Komisi, aby při přidělování grantů v rámci programu Erasmus 

věnovala zvláštní pozornost dlouhodobé mobilitě učňů; konstatuje, že 48 % národních 

agentur hlásí, že na činnosti financované z programu není dostatek rozpočtových 

prostředků; vyzývá Komisi, aby navrhla odpovídající víceletý platební plán, a podněcuje ji 

k tomu, aby navrhla výši ročního financování pro příští generaci programů minimálně na 

stejné úrovni jako v posledním roce uplatňování stávajícího rámce; navrhuje, aby Komise 

prozkoumala, zda by bylo možné zvýšit předběžné financování; 

7. podotýká, že větší pozitivní efekt grantů na mobilitu z programu Erasmus+ a větší zájem 

o ně ve východní a jižní Evropě kontrastují s omezeným celkovým rozpočtem programu, 

což vede k vysoké míře zamítnutých žádostí; navrhuje, aby Komise zvýšila úsilí 

o podporu mobility ze západní do východní Evropy; 

8. zdůrazňuje, že nejvíce se rostoucí zájem evropských občanů o program Erasmus+ 

projevuje u kapitoly programu týkající se mládeže; konstatuje, že v současné době spadá 

36 % všech podání žádostí v rámci programu Erasmus+ do kapitoly týkající se mládeže, 

přičemž mezi roky 2014 a 2016 došlo k nárůstu podání o 60 %; 
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9. vyzývá Komisi a Generální ředitelství pro vzdělávání a kulturu (GŘ EAC) a Výkonnou 

agenturu pro vzdělávání, kulturu a audiovizuální oblast (EACEA), aby umožnily další 

podporu decentralizovaných akcí, jako je klíčová akce č. 2, tím, že navrhnou odpovídající 

financování, jež bude úměrné jejich velikosti; 

10. konstatuje, že realizace programu Erasmus+ v regionech EU ukazuje, že existují různé 

požadavky na financování a různé priority intervencí, což vyžaduje, aby některé členské 

státy změnily zaměření působnosti programu a zajistily tak nákladovou efektivnost 

vynaložených prostředků; 

11. je znepokojen obtížemi, které mají národní agentury při výkladu a uplatňování pravidel 

programu; připomíná, že 82 % rozpočtu programu Erasmus+ je spravováno v rámci 

decentralizovaných akcí; vyzývá Komisi, aby zefektivnila definice a zlepšila pokyny pro 

decentralizované akce, aby byly zajištěny ty nejlepší výsledky pro rozpočet Evropské unie 

a zabránilo se chybovosti; 

12. konstatuje, že 75 % národních agentur ve svých zprávách hovořilo o vysoké 

administrativní zátěži, která snižuje investiční možnosti rozpočtu EU a hrozí, že bude mít 

přímý dopad na příjemce; žádá GŘ EAC a agenturu EACEA, aby zlepšily provádění 

programu, zvláště ve fázi procesu podávání a vyřizování žádostí; 

13. vítá zjednodušené finanční řízení a využívání systému jednotkových nákladů; 

poznamenává, že kvůli regulačním požadavkům ho nemohou některé členské státy použít 

nebo jim výše nákladů připadá nepřiměřená ve srovnání se skutečnými náklady; je 

znepokojen tím, že národní agentury hlásí vyšší zátěž v souvislosti s auditem; 

14. je přesvědčen, že by výkonnost národních agentur měla být pravidelně posuzována a 

zlepšována, aby byla zabezpečena úspěšnost činností financovaných EU; uvědomuje si, že 

klíčovými ukazateli by v tomto ohledu měly být míry účasti na činnostech programu a 

zkušenosti účastníků a partnerů; 

15. podporuje zvýšení účinnosti a efektivity prostřednictvím rozsáhlejších projektů; 

poznamenává však, že musí být rovnováha mezi malými a velkými skupinami žadatelů; 

16. lituje toho, že financování v rámci programu Erasmus+ může být vzhledem k vysoké míře 

administrativní zátěže pro menší organizace nedostupné; je přesvědčen, že by měly být 

požadavky na byrokracii a vykazování zjednodušeny; 

17. lituje toho, že dlouhé platební lhůty v programu Erasmus+ mají dopad na možnosti 

menších organizací žádat o financování; 

18. je toho názoru, že dobrovolnická činnost by měla být považována za způsobilou jako 

zdroj vlastního příspěvku do rozpočtu projektu, neboť to usnadňuje účast menších 

organizací. 



 

AD\1108930CS.docx 5/5 PE589.310v02-00 

 CS 

 

VÝSLEDEK KONEČNÉHO HLASOVÁNÍ 
VE VÝBORU POŽÁDANÉM O STANOVISKO 

Datum přijetí 10.11.2016    

Výsledek konečného hlasování +: 

–: 

0: 

27 

2 

0 

Členové přítomní při konečném 

hlasování 

Jean Arthuis, Richard Ashworth, Reimer Böge, Lefteris Christoforou, 

Jean-Paul Denanot, Gérard Deprez, José Manuel Fernandes, Eider 

Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Esteban González Pons, Monika 

Hohlmeier, Vladimír Maňka, Ernest Maragall, Clare Moody, Siegfried 

Mureşan, Liadh Ní Riada, Jan Olbrycht, Patricija Šulin, Indrek Tarand, 

Isabelle Thomas, Monika Vana, Daniele Viotti, Marco Zanni, Auke 

Zijlstra 

Náhradníci přítomní při konečném 

hlasování 

Andrey Novakov, Stanisław Ożóg, Nils Torvalds, Tomáš Zdechovský 

Náhradníci (čl. 200 odst. 2) přítomní při 

konečném hlasování 

John Stuart Agnew 

 
 


