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NÁVRHY 

Výbor pre rozpočet vyzýva Výbor pre kultúru a vzdelávanie, aby ako gestorský výbor zaradil 

do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy: 

1. poukazuje na to, že Erasmus+ je kľúčový program EÚ v oblasti mobility, vzdelávania 

a odbornej prípravy, ktorému bol vzhľadom na pozitívne výsledky a vysoký záujem 

pridelený o 40 % vyšší rozpočet v porovnaní s obdobím 2007 – 2013; 

2. uznáva, že investície z rozpočtu EÚ v rámci programu Erasmus+ významne prispievajú 

k zlepšovaniu zručností, zamestnateľnosti a nižšiemu riziku dlhodobej nezamestnanosti 

mladých Európanov, ako aj k aktívnemu občianstvu a sociálnemu začleneniu mladých 

ľudí; 

3. víta štruktúru programu so samostatnými rozpočtovými kapitolami podľa odvetví 

a vyzýva Komisiu, aby v návrhu pre ďalšiu generáciu programov zachovala samostatné 

rozpočtové kapitoly; 

4. uznáva hospodársku a sociálnu hodnotu dobrovoľníckej činnosti a vyzýva Komisiu, 

aby v rámci akcií programu viac podporovala organizácie založené na dobrovoľníckej 

činnosti; 

5. poukazuje na regionálne rozdiely na úrovni EÚ aj medzi oblasťami v rámci členských 

štátov v účasti na akciách financovaných z programu Erasmus+; je znepokojený tým, 

že miera úspešnosti týchto akcií je relatívne nízka a líši sa v rámci jednotlivých krajín EÚ; 

vyzýva na uskutočnenie cielenej a včasnej akcie, ktorou by sa rozšírila účasť a zlepšila 

miera úspešnosti bez ohľadu na pôvod žiadateľov, pričom by sa časť finančných 

prostriedkov vyčlenila na konkrétne opatrenia na podporu a zvyšovanie povedomia o tejto 

iniciatíve, a to najmä v tých regiónoch, kde prístup k financovaniu zostáva aj naďalej 

na pomerne nízkej úrovni; 

6. víta návrh Komisie zvýšiť záväzky pre Erasmus+ do konca súčasného VFR 

o 200 miliónov eur a zvýšiť platby v návrhu rozpočtu na rok 2017 o 4,5 %; vyzýva 

Komisiu, aby pri prideľovaní grantov v rámci programu Erasmus venovala osobitnú 

pozornosť dlhodobej mobilite učňov; poznamenáva, že podľa správ 48 % národných 

agentúr sú akcie programu nedostatočne financované; vyzýva Komisiu, aby navrhla 

adekvátny viacročný plán platieb, a nabáda ju, aby navrhla úroveň ročného financovania 

pre budúcu generáciu programov minimálne na rovnakej úrovni ako v poslednom roku 

vykonávania súčasného rámca; navrhuje, aby Komisia preskúmala možnosť zvýšiť 

predbežné financovanie; 

7. poznamenáva, že väčší pozitívny účinok grantov Erasmus+ na podporu mobility a vyšší 

dopyt po nich vo východnej a južnej Európe je v kontraste s obmedzeným celkovým 

rozpočtom programu, čo vedie k vyššej miere zamietnutých žiadostí; navrhuje, 

aby Komisia zvýšila úsilie o podporu mobility zo západnej Európy do východnej Európy; 

8. zdôrazňuje, že rastúci záujem európskych občanov o Erasmus+ sa najviac dotýka kapitoly 

programu týkajúcej sa mládeže; konštatuje, že v súčasnosti 36 % všetkých žiadostí 

v rámci programu Erasmus+ je z oblasti mládeže, pričom v období rokov 2014 až 2016 

došlo k nárastu podaných žiadostí o 60 %; 
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9. vyzýva Komisiu a osobitne Generálne riaditeľstvo pre vzdelávanie a kultúru (GR EAC) 

a Výkonnej agentúre pre vzdelávanie, audiovizuálny sektor a kultúru (EACEA), 

aby umožnili ďalšiu podporu decentralizovaných opatrení, ako je kľúčové opatrenie 2, 

navrhnutím vhodného financovania primeraného veľkosti akcií; 

10. konštatuje, že vykonávanie programu Erasmus+ v regiónoch EÚ odhaľuje rôznorodosť 

požiadaviek na financovanie a priorít v oblasti intervencií, čo si vyžaduje, aby niektoré 

členské štáty zmenili zameranie intervencií programu s cieľom zabezpečiť nákladovú 

efektívnosť vynaložených prostriedkov; 

11. vyjadruje znepokojenie nad ťažkosťami národných agentúr pri výklade a uplatňovaní 

pravidiel programu; pripomína, že 82 % rozpočtu programu Erasmus+ sa spravuje v rámci 

decentralizovaných akcií; vyzýva Komisiu, aby v záujme zabezpečenia čo najlepších 

výsledkov pre rozpočet EÚ a odstránenia chybovosti zjednodušila vymedzenie pojmov 

a zlepšila usmernenia pre decentralizované akcie; 

12. poznamenáva, že 75 % národných agentúr uvádza vysokú mieru administratívnej záťaže, 

čo znižuje investičnú schopnosť rozpočtu EÚ, pričom hrozí, že to bude mať priamy vplyv 

na príjemcov; vyzýva GR EAC a EACEA, aby zlepšili vykonávanie, a to najmä proces 

podávania žiadostí; 

13. víta zjednodušené finančné riadenie a využívanie systému jednotkových nákladov; 

konštatuje, že v dôsledku regulačných požiadaviek ho niektoré členské štáty nemôžu 

uplatňovať alebo považujú úroveň nákladov za nedostatočnú v porovnaní so skutočnými 

nákladmi; vyjadruje znepokojenie nad tým, že národné agentúry hlásia vyššie zaťaženie 

súvisiace s auditmi; 

14. je presvedčený o tom, že výkonnosť národných agentúr by sa mala pravidelne hodnotiť 

a zlepšovať, aby sa zaručil úspech akcií financovaných Európskou úniou; uznáva, 

že v tejto súvislosti by mala mať kľúčový význam miera účasti a tiež skúsenosti 

účastníkov a partnerov; 

15. podporuje zvýšenie účinnosti a efektívnosti prostredníctvom rozsiahlejších projektov; 

poznamenáva však, že musí existovať rovnováha medzi malými a veľkými skupinami 

žiadateľov; 

16. vyjadruje poľutovanie nad tým, že vzhľadom na vysokú úroveň administratívnej záťaže 

môže byť financovanie v rámci programu Erasmus+ nedostupné pre menšie organizácie; 

domnieva sa, že byrokracia a požiadavky na podávanie správ by sa mali zjednodušiť; 

17. vyjadruje poľutovanie nad tým, že dlhé platobné lehoty v rámci programu Erasmus+ 

ovplyvňujú možnosti menších organizácií na podanie žiadosti o financovanie; 

18. zastáva názor, že dobrovoľnícka činnosť by sa mala považovať za oprávnený zdroj 

vlastného príspevku do rozpočtu projektu, pretože to uľahčuje účasť menších organizácií. 
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