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POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Rozpočtový výbor vyzývá Výbor pro kulturu a vzdělávání jako příslušný výbor, aby zohlednil 
tyto pozměňovací návrhy:

Pozměňovací návrh 1

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8) Ve svém sdělení „Moderní rozpočet 
pro Unii, která chrání, posiluje a brání: 
víceletý finanční rámec na období 2021–
2027“ 26přijatém dne 2. května 2018 
Komise vyzvala, aby se v příštím 
finančním rámci kladl větší důraz na 
„mládež“, a to zejména více než 
zdvojnásobením objemu programu 
Erasmus+ na období 2014–2020, který je 
jedním z nejviditelnějších úspěchů Unie. 
Nový program bude klást důraz na 
začleňování a oslovení většího počtu 
mladých lidí s omezenými příležitostmi. 
Mělo by to umožnit většímu počtu 
mladých lidí přestěhovat se do jiné země, 
aby se tam učili nebo pracovali.

(8) Ve svém sdělení „Moderní rozpočet 
pro Unii, která chrání, posiluje a brání: 
víceletý finanční rámec na období 2021–
2027“ 26přijatém dne 2. května 2018 
Komise vyzvala, aby se v příštím 
finančním rámci kladl větší důraz na 
„mládež“, a to zejména více než 
zdvojnásobením objemu programu 
Erasmus+ na období 2014–2020, který je 
jedním z nejviditelnějších úspěchů Unie. 
Ve svém usnesení o příštím víceletém 
finančním rámci ze dne 14. března 2018 
Evropský parlament vyzval k tomu, aby se 
rozpočet programu ztrojnásobil. Nový 
program bude klást důraz na začleňování 
a oslovení většího počtu mladých lidí 
s omezenými příležitostmi. Mělo by to 
umožnit většímu počtu mladých lidí 
přestěhovat se do jiné země, aby se tam 
učili nebo pracovali.

__________________ __________________

26 COM(2018) 321 final. 26 COM(2018) 321 final.

Pozměňovací návrh 2

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 17

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(17) Ve svém sdělení s názvem 
Posilování evropské identity 
prostřednictvím vzdělávání a kultury 
Komise zdůraznila ústřední úlohu 

(17) Ve svém sdělení s názvem 
Posilování evropské identity 
prostřednictvím vzdělávání a kultury 
Komise zdůraznila ústřední úlohu 
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vzdělávání, kultury a sportu při podpoře 
aktivního občanství a společných hodnot 
mezi nejmladší generací. Posilování 
evropské identity a podpora aktivní účasti 
jednotlivců na demokratických procesech 
je pro budoucnost Evropy a našich 
demokratických společenství klíčovým 
prvkem. Studium, učení či odborné 
vzdělávání a práce v zahraničí nebo 
zapojení se do činností mládeže a v oblasti 
sportu tuto evropskou identitu v celé její 
rozmanitosti a pocit sounáležitosti ke 
kulturní komunitě posiluje a rovněž mezi 
lidmi všech věkových kategorií podporuje 
aktivní občanství. Ti, kdo se účastní 
činností v oblasti mobility, by se měli 
zapojit do svých místních komunit i do 
místních komunit v hostitelské zemi a 
sdílet své zkušenosti. Měly by být 
podporovány činnosti, které posilují 
všechny aspekty kreativity v oblasti 
vzdělávání, odborné přípravy a mládeže 
a které zlepšují jednotlivé klíčové 
kompetence.

vzdělávání, kultury a sportu při podpoře 
aktivního občanství a společných hodnot 
mezi nejmladší generací. Posilování 
evropské identity a podpora aktivní účasti 
jednotlivců na demokratických procesech 
je pro budoucnost Evropy a našich 
demokratických společenství klíčovým 
prvkem. Studium, učení či odborné 
vzdělávání a práce v zahraničí nebo 
zapojení se do činností mládeže a v oblasti 
sportu tuto evropskou identitu v celé její 
rozmanitosti a pocit sounáležitosti ke 
kulturní komunitě posiluje a rovněž mezi 
lidmi všech věkových kategorií podporuje 
aktivní občanství. Program tedy usiluje 
o zohlednění různorodosti evropské 
společnosti, pokud jde o etnický původ, 
pohlaví, kompetence, sociální původ a 
zeměpisné charakteristiky Unie. Ti, kdo se 
účastní činností v oblasti mobility, by se 
měli zapojit do svých místních komunit 
i do místních komunit v hostitelské zemi 
a sdílet své zkušenosti. Měly by být 
podporovány činnosti, které posilují 
všechny aspekty kreativity v oblasti 
vzdělávání, odborné přípravy a mládeže 
a které zlepšují jednotlivé klíčové 
kompetence.

Odůvodnění

Programy EU, které se zaměřují na všechny segmenty evropské společnosti, nabízejí lepší 
zhodnocení vynaložených prostředků, zejména pokud jde o prosazování hodnot EU 
a zajišťování rovných příležitostí, a proto je třeba o zapojení do těchto programů podávat 
zprávy.

Pozměňovací návrh 3

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 28

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(28) Program by měl přinést větší 
transparentnost a jednodušší uznávání 
dovedností a kvalifikací, jakož i přenos 
kreditů nebo jednotek výsledků učení, 

(28) Program by měl přinést větší 
transparentnost a jednodušší uznávání 
dovedností a kvalifikací, jakož i přenos 
kreditů nebo jednotek výsledků učení, 
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s cílem zvýšit kvalitu a podpořit validaci 
neformálního a informálního učení, řízení 
dovedností a poradenství. V tomto ohledu 
by měl program rovněž poskytovat 
podporu kontaktním místům a sítím na 
vnitrostátní i unijní úrovni, které usnadňují 
výměny v rámci Evropy, jakož i rozvoj 
flexibilních vzdělávacích cest mezi 
různými oblastmi vzdělávání, odborné 
přípravy a mládeže a napříč formálními 
a neformálními oblastmi.

s cílem zvýšit kvalitu a podpořit validaci 
neformálního a informálního učení, řízení 
dovedností a poradenství. Především 
v oblasti odborné přípravy by mělo být 
zajištěno překonání rozdílných systémů 
vzdělávání jednotlivých členských států, 
aby bylo v rámci mobility uvnitř EU a ve 
vztahu k třetím zemím účastnícím se 
programu Erasmus umožněno předávání 
diplomů, ověřování a uznávání 
kompetencí a nabytých vědomostí.
V tomto ohledu by měl program rovněž 
poskytovat podporu kontaktním místům 
a sítím na vnitrostátní i unijní úrovni, které 
usnadňují výměny v rámci Evropy, jakož 
i rozvoj flexibilních vzdělávacích cest mezi 
různými oblastmi vzdělávání, odborné 
přípravy a mládeže a napříč formálními 
a neformálními oblastmi.

Pozměňovací návrh 4

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 31

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(31) Je důležité stimulovat učení, výuku 
a výzkum o otázkách evropské integrace a 
podporovat diskuse o těchto záležitostech 
podporou činností programu Jean Monnet 
v oblasti vysokoškolského vzdělávání, ale 
také v dalších oblastech vzdělávání 
a odborné přípravy. Podpora evropské 
identity a angažovanosti je v době, kdy 
jsou společné hodnoty, na nichž je Unie 
založena a které tvoří součást naší 
evropské identity, podrobovány zkoušce 
a kdy občané vykazují nízkou úroveň 
angažovanosti, obzvláště důležitá. Program 
by měl i nadále přispívat k dosahování 
vynikajících výsledků v oblasti studia 
evropské integrace.

(31) Je důležité stimulovat učení, výuku 
a výzkum o otázkách integrace a historie 
evropského občanství a podporovat 
diskuse o těchto záležitostech podporou 
činností programu Jean Monnet v oblasti 
vysokoškolského vzdělávání, ale také v 
dalších oblastech vzdělávání a odborné 
přípravy. Podpora evropské identity 
a evropského občanství, ale také podpora 
angažovanosti je v době, kdy jsou společné 
hodnoty, na nichž je Unie založena a které 
tvoří součást naší evropské identity, 
podrobovány zkoušce a kdy občané 
vykazují nízkou úroveň angažovanosti, 
obzvláště důležitá. Program by měl 
i nadále přispívat k dosahování 
vynikajících výsledků v oblasti studia 
evropské integrace, dějin a občanství.

Pozměňovací návrh 5
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Návrh nařízení
Bod odůvodnění 32

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(32) Vzhledem k významu boje proti 
změně klimatu v souladu se závazky Unie 
provádět Pařížsku dohodu a plnit cíle OSN 
v oblasti udržitelného rozvoje přispěje 
tento program k začlenění opatření 
v oblasti klimatu do politik Unie a dosažení 
celkového cíle vynaložit 25 % výdajů 
z rozpočtu Unie na realizaci klimatických 
cílů. Relevantní opatření budou určována 
během přípravy a provádění programu a v 
průběhu relevantních hodnocení a 
přezkumu znovu posouzena.

(32) Vzhledem k významu boje proti 
změně klimatu v souladu se závazky Unie 
provádět Pařížskou dohodu a plnit cíle 
OSN v oblasti udržitelného rozvoje
přispěje tento program k začlenění opatření 
v oblasti klimatu do politik Unie a dosažení 
celkového cíle vynaložit nejméně 25 % 
výdajů z rozpočtu Unie na realizaci 
klimatických cílů během období, jejž 
pokrývá VFR na léta 2021–2027, 
a ročního cíle ve výši 30 % co nejrychleji, 
nejpozději v roce 2027. Relevantní 
opatření budou určována během přípravy 
a provádění programu a v průběhu 
relevantních hodnocení a přezkumu znovu 
posouzena.

Odůvodnění

Změna je odrazem cíle, který Parlament stanovil pro výdaje na opatření v oblasti klimatu.

Pozměňovací návrh 6

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 33

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(33) Toto nařízení stanovuje pro 
program finanční krytí, které představuje 
pro Evropský parlament a Radu hlavní 
referenční částku při ročním rozpočtovém 
postupu ve smyslu [reference to be updated 
as appropriate bodu 17 interinstitucionální 
dohody mezi Evropským parlamentem, 
Radou a Komisí o rozpočtové kázni, 
spolupráci v rozpočtových záležitostech a 
řádném finančním řízení34].

(33) Toto nařízení stanovuje pro 
program finanční krytí, které představuje 
pro Evropský parlament a Radu hlavní 
referenční částku při ročním rozpočtovém 
postupu ve smyslu [reference to be updated 
as appropriate bodu 17 interinstitucionální 
dohody mezi Evropským parlamentem, 
Radou a Komisí o rozpočtové kázni, 
spolupráci v rozpočtových záležitostech 
a řádném finančním řízení34]. Je vhodné 
zajistit od roku 2021 významné zvýšení 
ročního rozpočtu programu v poměru 
k víceletému finančnímu rámci na období 
2014–2020, a poté lineární a postupný 
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nárůst ročních přídělů. To by umožnilo 
zajistit přístup co největšího počtu 
účastníků od počátku období víceletého 
finančního rámce 2021–2027.

__________________ __________________

34 Úř. věst. L […] du […], s. […]. 34 Úř. věst. L […] du […], s. […].

Pozměňovací návrh 7

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – bod 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2) „vzdělávací mobilitou“ fyzický 
přesun do jiné země, než je země pobytu, 
za účelem studia, odborného vzdělávání 
nebo neformálního či informálního učení;
Mohou ji doprovázet taková opatření, jako 
je jazyková podpora a vzdělávání a/nebo 
doplňovat elektronické učení a virtuální 
spolupráce. V některých zvláštních 
případech může mít formu učení 
prostřednictvím využití informačních 
technologií a komunikačních nástrojů;

2) „vzdělávací mobilitou“ fyzický 
přesun do jiné země, než je země pobytu, 
za účelem studia, odborného vzdělávání 
nebo neformálního či informálního učení, 
včetně alternační odborné přípravy.
Mohou ji doprovázet taková opatření, jako 
je jazyková podpora a vzdělávání a/nebo 
doplňovat elektronické učení a virtuální 
spolupráce. V některých zvláštních 
případech může mít formu učení 
prostřednictvím využití informačních 
technologií a komunikačních nástrojů;

Pozměňovací návrh 8

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – bod 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

9) „účastníky odborného vzdělávání 
a přípravy“: veškeré osoby zapsané do 
počátečního, průběžného nebo alternačního 
odborného vzdělávání či programu 
odborné přípravy na jakékoli úrovni od 
středoškolského po postsekundární 
vzdělávání. Zahrnuje rovněž účast 
jednotlivců, kteří v nedávné době takové 
programy absolvovali;

9) „účastníky odborného vzdělávání 
a přípravy“: veškeré osoby zapsané do 
počátečního, průběžného nebo alternačního 
odborného vzdělávání či programu 
odborné přípravy na jakékoli úrovni od 
středoškolského po postsekundární nebo 
alternační vzdělávání. Zahrnuje rovněž 
účast jednotlivců, kteří v nedávné době 
takové programy absolvovali;

Pozměňovací návrh 9
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Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 2 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) podporovat vzdělávací mobilitu 
u jednotlivců, jakož i spolupráci, 
začleňování, špičkovou úroveň, kreativitu 
a inovace na úrovni organizací a politik 
v oblasti vzdělávání a odborné přípravy;

a) podporovat vzdělávací mobilitu 
u jednotlivců, jakož i spolupráci, 
začleňování, špičkovou úroveň, kreativitu 
a inovace na úrovni organizací a politik 
v oblasti vzdělávání, odborné přípravy 
a přípravy v oblasti evropského občanství
a evropské historie;

Pozměňovací návrh 10

Návrh nařízení
Čl. 14 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Finanční krytí provádění programu 
na období 2021–2027 činí 30 000 000 000 
EUR v běžných cenách.

1. Finanční krytí provádění programu 
na období 2021–2027 činí 41 097 000 000 
EUR v cenách roku 2018 (46 758 000 000 
EUR v běžných cenách).

Odůvodnění

Navrhuje se změna finančního krytí v souladu s usneseními Evropského parlamentu ze dne 
14. března a 30. května o příštím víceletém finančním rámci na základě technického rozdělení 
prostředků podle jednotlivých programů, které by bylo možné v budoucnu upravit, přičemž se 
přihlíží k obecnému postoji Evropského parlamentu, jak je uveden v těchto usneseních, 
a k celkové 1,3% míře HND v EU27.

Pozměňovací návrh 11

Návrh nařízení
Čl. 14 – odst. 2 – písm. a – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) 24 940 000 000 EUR na akce 
v oblasti vzdělávání a odborné přípravy, 
z čehož:

a) 83,14 % částky uvedené v odstavci 
1 na akce v oblasti vzdělávání a odborné 
přípravy, z čehož:
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Pozměňovací návrh 12

Návrh nařízení
Čl. 14 – odst. 2 – písm. a – bod 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1) přinejmenším 8 640 000 000 EUR
by mělo být vyčleněno na činnosti v oblasti 
vysokoškolského vzdělávání uvedené v čl. 
4 písm. a) a čl. 5 písm. a);

1) přinejmenším 28 % částky uvedené 
v odstavci 1 by mělo být vyčleněno na 
činnosti v oblasti vysokoškolského 
vzdělávání uvedené v čl. 4 písm. a) a čl. 5 
písm. a);

Pozměňovací návrh 13

Návrh nařízení
Čl. 14 – odst. 2 – písm. a – bod 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2) přinejmenším 5 230 000 000 EUR
na činnosti v oblasti odborného vzdělávání 
a přípravy uvedené v čl. 4 písm. b) a čl. 5 
písm. a);

2) přinejmenším 17,43 % částky 
uvedené v odstavci 1 na činnosti v oblasti 
odborného vzdělávání a přípravy uvedené 
v čl. 4 písm. b) a čl. 5 písm. a);

Pozměňovací návrh 14

Návrh nařízení
Čl. 14 – odst. 2 – písm. a – bod 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3) přinejmenším 3 790 000 000 EUR
na činnosti v oblasti školního vzdělávání 
uvedené v čl. 4 písm. c) a čl. 5 písm. a);

3) přinejmenším 12,63 % částky 
uvedené v odstavci 1 na činnosti v oblasti 
školního vzdělávání uvedené v čl. 4 písm. 
c) a čl. 5 písm. a);

Pozměňovací návrh 15

Návrh nařízení
Čl. 14 – odst. 2 – písm. a – bod 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4) přinejmenším 1 190 000 000 EUR
na činnosti v oblasti vzdělávání dospělých 

4) přinejmenším 3,97 % částky 
uvedené v odstavci 1 na činnosti v oblasti 
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uvedené v čl. 4 písm. d) a čl. 5 písm. a); vzdělávání dospělých uvedené v čl. 4 písm. 
d) a čl. 5 písm. a);

Pozměňovací návrh 16

Návrh nařízení
Čl. 14 – odst. 2 – písm. a – bod 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5) 450 000 000 EUR na činnosti 
v rámci programu Jean Monnet uvedené 
v článku 7;

5) 1,5 % částky uvedené v odstavci 1
na činnosti v rámci programu Jean Monnet 
uvedené v článku 7;

Pozměňovací návrh 17

Návrh nařízení
Čl. 14 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) 3 100 000 000 EUR na činnosti 
v oblasti mládeže uvedené v článcích 8 až 
10;

b) 10,33 % částky uvedené v odstavci 
1 na činnosti v oblasti mládeže uvedené 
v článcích 8 až 10;

Pozměňovací návrh 18

Návrh nařízení
Čl. 14 – odst. 2 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) 550 000 000 EUR na činnosti 
v oblasti sportu uvedené v článcích 11 až 
13; a

c) 1,83 % částky uvedené v odstavci 1
na činnosti v oblasti sportu uvedené 
v článcích 11 až 13 a

Pozměňovací návrh 19

Návrh nařízení
Čl. 14 – odst. 2 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) přinejmenším 960 000 000 EUR
jako příspěvek na provozní náklady 

d) přinejmenším 3,2 % částky 
uvedené v odstavci 1 jako příspěvek na 
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národních agentur. provozní náklady národních agentur.

Pozměňovací návrh 20

Návrh nařízení
Čl. 20 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. O finančním příspěvku, který na 
program věnují třetí země nebo který bude 
poskytnut z jiných nástrojů Unie, bude 
každoročně informována Rada 
a Parlament jakožto rozpočtové orgány 
Unie.

Odůvodnění

Jedná se o příspěvky z třetích zemí a dalších nástrojů mimo rozpočet EU. Rozpočtový orgán 
a příslušné výbory by měly být informovány o míře těchto příspěvků, aby mohly účinněji 
posoudit rozsah programů a jejich dosažené výsledky.

Pozměňovací návrh 21

Návrh nařízení
Čl. 20 – odst. 3 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3b. Do hodnocení programu bude 
zahrnuta analýza účasti na programu 
z hlediska etnického původu, pohlaví, 
kompetencí, sociálního původu 
a zeměpisných charakteristik Unie, aby 
bylo možné lépe posoudit míru 
zhodnocení vynaložených prostředků, 
dosah a využití programu a míru, do jaké 
program odráží různorodost evropské 
společnosti.

Odůvodnění

Programy EU, které se zaměřují na všechny segmenty evropské společnosti, nabízejí lepší 
zhodnocení vynaložených prostředků, zejména pokud jde o prosazování hodnot EU 
a zajišťování rovných příležitostí, a proto je třeba o zapojení do těchto programů podávat 
zprávy.
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Pozměňovací návrh 22

Návrh nařízení
Čl. 27 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Komise odpovídá za kontrolní 
šetření týkající se akcí a činností programu 
řízených národními agenturami. Stanoví 
minimální požadavky na kontroly 
prováděné národní agenturou a nezávislým 
auditorským subjektem.

2. Komise odpovídá za kontrolní 
šetření týkající se akcí a činností programu 
řízených národními agenturami. Stanoví 
minimální požadavky na kontroly 
prováděné národní agenturou a nezávislým 
auditorským subjektem, přičemž bere 
v úvahu systémy vnitřní kontroly 
veřejných financí členských států.

Pozměňovací návrh 23

Návrh nařízení
Čl. 29 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Program se provádí tak, aby byla 
zajištěna jeho celková soudržnost 
a doplňkovost s ostatními příslušnými 
politikami, programy a finančními 
prostředky Unie, zejména s těmi, které se 
týkají vzdělávání a odborné přípravy, 
kultury a médií, mládeže a solidarity, 
zaměstnanosti a sociálního začleňování, 
výzkumu a inovací, průmyslu a podnikání, 
digitální politiky, zemědělství a rozvoje 
venkova, životního prostředí a klimatu, 
soudržnosti, regionální politiky, migrace, 
bezpečnosti a mezinárodní spolupráce 
a rozvoje.

1. Program se provádí tak, aby byla 
zajištěna jeho celková soudržnost 
a doplňkovost s ostatními příslušnými 
politikami, programy a finančními 
prostředky Unie, zejména s těmi, které se 
týkají vzdělávání a odborné přípravy, 
kultury a médií, mládeže a solidarity, 
zaměstnanosti a sociálního začleňování, 
výzkumu a inovací, průmyslu a podnikání, 
digitální politiky, zemědělství a rozvoje 
venkova, životního prostředí a klimatu, 
soudržnosti, regionální politiky, migrace, 
bezpečnosti a mezinárodní spolupráce 
a rozvoje. Za těchto okolností budou 
sjednoceny postupy posuzování 
dokumentace, aby odpovídaly požadavku 
zjednodušení. Je třeba významně snížit 
zátěž způsobenou administrativními 
postupy.
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