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1. WSTĘP 
 
Kapitał ludzki jest jednym z najważniejszych wyznaczników wzrostu w Unii Europejskiej a 
ogólna modernizacja systemów edukacji i kształcenia stanowi jeden z głównych elementów 
strategii lizbońskiej. Tzw. raport Koka dotyczący realizacji strategii lizbońskiej1 podkreśla 
również znaczenie kształcenia ustawicznego, które jest niezbędne do utrzymania aktywności 
zawodowej coraz bardziej starzejącej się populacji Europy na rynku pracy. Kształcenie 
ustawiczne pozwoli na osiągnięcie przewidzianej wielkości docelowej zatrudnienia i zapewni 
ludziom zdobycie umiejętności zgodnych z wymaganiami społeczeństwa opartego na wiedzy.  
 
Jednak w ciągu ostatnich lat w większości Państw Członkowskich spadł udział inwestycji 
publicznych w edukację i kształcenie w stosunku do wydatków publicznych. Dlatego też 
należy zwiększyć wysiłki na poziomie krajowym. Konieczne jest także wsparcie Unii 
Europejskiej, ponieważ korzyści odczuwane są w całej Europie, a pojedyncze Państwa 
Członkowskie nie dysponują odpowiednimi środkami. 
 
Art. 149 i 150 Traktatu o Unii Europejskiej stanowią podstawę działań na poziomie 
europejskim w dziedzinie edukacji i kształcenia. Artykuły te wyraźnie określają granice 
możliwych działań na poziomie europejskim. Każde Państwo Członkowskie zachowuje pełną 
odpowiedzialność za organizację i zakres merytoryczny swojego systemu edukacji, zaś rolą 
Wspólnoty jest przyczynianie się do podnoszenia jakości edukacji poprzez zachęcanie Państw 
Członkowskich do współpracy oraz wspieranie i uzupełnianie ich działań. W celu rozwinięcia 
europejskiego wymiaru edukacji UE zapewnia, w szczególności, programy wymiany 
wspierające mobilność jednostek (studentów, nauczycieli, wykładowców akademickich czy 
osób prowadzących szkolenia) oraz wspieranie partnerstwa/sieci specjalistów akademickich i 
zawodowych w poszczególnych krajach. Unia Europejska oferuje również ramy dla kwestii 
transgranicznych, takich jak nowe technologie w edukacji i międzynarodowe uznawanie 
kwalifikacji. Głównym celem działań europejskich jest mobilność studentów, nauczycieli, a 
także pomysłów i najlepszych praktyk. 
 
2. ANALIZA NOWEGO PROJEKTU (2007-2013) 
 
Krótka analiza wszystkich istniejących programów europejskich w dziedzinie edukacji i 
kształcenia zawarta jest w załączniku I (punkt 1) do niniejszego dokumentu roboczego. 
Wszystkie obecnie prowadzone programy zostają zakończone z końcem 2006 r. (z wyjątkiem 
programu ERASMUS MUNDUS, który trwa do 2008 r.). 
 
Dnia 14 lipca 2004 r. Komisja przyjęła projekt ustanawiający program działań w dziedzinie 
kształcenia ustawicznego2. Ten zintegrowany program edukacji i kształcenia obejmie 
większość odpowiednich programów prowadzonych obecnie (w szczególności COMENIUS, 
ERASMUS, LEONARDO DA VINCI i GRUNTVIG). 
 
Komisja proponuje przeznaczenie znacznie większych środków na edukację i kształcenie 
(323% w porównaniu z 2006 r. – patrz: tabela poniżej). Ogólna suma proponowanych 
wydatków na edukację i kształcenie stanowi w przybliżeniu 10 % działu 1a: Konkurencyjność 

                                                 
1 W obliczu wyzwań – strategia lizbońska na rzecz wzrostu i zatrudnienia, sprawozdanie Grupy Wysokiego 
Szczebla pod przewodnictwem Wima Koka, listopad 2004 r. 
2 COM(2004)474 wersja ostateczna z 14.7.2004 r. 
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na rzecz rozwoju i zatrudnienia. 
 
Średnie roczne wydatki na edukację i kształcenie wzrosłyby z ok. 550 mln euro (ostatnie lata 
obecnej perspektywy finansowej) do 1 850 mln euro (2007-2013). 
 

Edukacja i kształcenie (2007-2013)1 
 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Ogółem  
650 950 1 250 1 550 1 850 2 150 2 450 2 750 12 950  pakiet finansowy 

ogółem 
 46% 32% 24% 19% 16% 14% 12% 23%  średni wzrost 
 300 300 300 300 300 300 300 323%  wzrost w 2006 r. 

 
W celu dokonania analizy proponowanego programu należy zastosować trzy kryteria 
stosowane przez Komisję Europejską, tj. kryterium skuteczności, efektywności i synergii. 
 
Skuteczność: Czy wyniki można osiągnąć wyłącznie dzięki działaniom na poziomie UE? 
Europejskie programy edukacji i kształcenia mają zasadnicze znaczenie dla stymulacji 
działań, które w innym przypadku nie zostałyby przeprowadzone lub byłyby mniej skuteczne. 
Na przykład, bez programu Erasmus, mobilność studentów byłaby mniej powszechna i 
dotyczyłaby mniejszej liczby Państw Członkowskich. Europejska oferta programowa w 
zakresie edukacji i kształcenia, charakteryzująca się mniejszą płynnością i silniejszymi 
barierami na poziomie krajowym, prowadzi do niższej jakości zasobów ludzkich i mniejszej 
konkurencyjności. 
 
UE daje jedyną w swoim rodzaju możliwość połączenia różnych tradycji i czerpania z nich 
wiedzy w ramach krajowych systemów edukacji. Ten potencjał może się rozwijać jedynie 
dzięki mobilności, a zarządzanie mobilnością może być skuteczne tylko na poziomie UE. 
Można ją zapewnić tylko w ramach sieci obejmującej całą UE i zdolnej do realizacji silnej 
potrzeby mobilności studentów. 
 
Efektywność: Czy działania UE są korzystne finansowo? 
Działania europejskie w dziedzinie edukacji i kształcenia są bezpośrednim pozytywnym 
łącznikiem pomiędzy Unią Europejską i jej obywatelami. Żaden inny program nie był w 
stanie bezpośrednio dotrzeć do tak wielu osób. Od chwili rozpoczęcia programów Erasmus w 
1987 r. ponad milion studentów uczestniczyło w programie wymiany międzynarodowej. 
Ponad 10 000 szkół bierze udział w programie Comenius. 
 
Synergia: Czy działanie UE jest niezbędne do uzupełniania, stymulowania i 
wzmacniania efektów działań? 
Wszystkie wydatki UE na edukację i kształcenie mają charakter zachęty, tylko część kosztów 
programu wymiany jest finansowana z programów europejskich. Dotacje w ramach programu 
ERASMUS są przeznaczone na pokrycie kosztów dodatkowych, które wynikają ze 
studiowania za granicą. Dlatego też te programy w sposób istotny zwielokrotniają efekty: 
stosunkowo niewielkie inwestycje z budżetu europejskiego mają ogromne znaczenie, gdyż 
mobilizują dodatkowe finansowanie. 
 
 
                                                 
1 Źródło: dokument roboczy nr 3 – pierwsza analiza komunikatu Komisji COM (2004)487 wersja ostateczna 
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3. REALIZACJA W OSTATNIM OKRESIE (2000-2006) 
 
Pod względem skuteczności program SOCRATES wciąż wykazuje pewne braki w zakresie 
administracji. Odnosząc się do aspektów administracyjnych Trybunał Obrachunkowy 
skrytykował „nieefektywne i skomplikowane procedury finansowe i administracyjne, które 
powodują opóźnienia na każdym etapie zarządzania"1. Skomplikowana struktura 
administracyjna obejmuje zarówno służby Komisji jak i agencje krajowe, które pełnią 
kluczową rolę w realizacji programu. W poszczególnych krajach działają odmienne agencje 
krajowe, które czasami różnią się między sobą nawet w ramach jednego Państwa 
Członkowskiego. Główną konsekwencją nawarstwienia opóźnień były znaczne opóźnienia w 
wypłacaniu pomocy. Trybunał Obrachunkowy zaleca jasne zdefiniowanie stosunku 
umownego pomiędzy Komisją i władzami krajowymi, wraz ze szczegółowym określeniem 
obowiązków i zakresu odpowiedzialności w celu zapewnienia efektywności wspólnego 
zarządzania. 
 
Komisja zamierza przekazać zadania związane ze scentralizowanymi częściami administracji 
programu agencji wykonawczej (która zastąpi biura wsparcia technicznego). Podejście to 
opiera się na założeniu, że Komisja powinna ponownie skupić się na swoich podstawowych 
działaniach i priorytetowych funkcjach, a techniczne aspekty programu powinny być 
realizowane przez wyspecjalizowany podmiot. W celu zapewnienia spójności, ekonomii skali 
i oszczędności na personelu (urzędnikach), wszystkie programy w dziedzinie edukacji i 
kultury powinny być zarządzane przez jedną agencję wykonawczą. Parlament Europejski, 
jako część władzy budżetowej, był mocno zaangażowany w zapewnienie politycznej i 
budżetowej kontroli nad tego typu agencją. 
 
Nieefektywna procedura administracyjna wydaje się być największym problemem, 
szczególnie w przypadku niewielkich dotacji. Obciążenia wydają się wyjątkowo uciążliwe w 
programie COMENIUS, w ramach którego dotacje na projekty szkolne wynoszą 2 000 EURO 
dla szkoły koordynującej i 1 500 EURO dla szkół partnerskich. W odpowiedzi na wniosek 
Parlamentu o uproszczenie, Komisja zobowiązała się do uproszczenia procedur 
administracyjnych, zwłaszcza w odniesieniu do niższych dotacji. Z pewnością zachęci to 
więcej szkół do uczestnictwa w tym ważnym programie. 
 
Szczególnie w pierwszej fazie programu SOCRATES za jego główną słabość uznawano 
upowszechnianie wyników. Wprowadzenie znacznych ulepszeń w zakresie widoczności 
programu SOCRATES i upowszechniania wyników jest jednak konieczne. W tym czasie 
dokonano restrukturyzacji polityki informacyjnej Komisji w celu poprawienia jej 
skuteczności. Główne ulepszenia wymienione są w tymczasowej ocenie Komisji dotyczącej 
wyników osiągniętych w ramach programu Socrates 2. Niektóre ważne imprezy o charakterze 
medialnym, takie jak obchody uczestnictwa miliona studentów w programie Erasmus, a także 
bazy danych projektów wchodzących w skład programu, są przydatnymi instrumentami 
podnoszenia świadomości publicznej. Komisja i agencje krajowe w większym stopniu 
wykorzystują różne narzędzia do publikacji wyników: Internet, publikacja artykułów, 
prezentacja programów przy okazji różnych wydarzeń (targi handlowe, wystawy, 
konferencje). 

                                                 
1 Trybunał Obrachunkowy, sprawozdanie specjalne nr 2/2002 dotyczące programu Socrates i programu działań 
Wspólnoty Młodzież dla Europy, Dz.U. nr C 136 z 7.07.2002 r. 
2 COM (2004)153 z 8.03.2004 r. 
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W marcu 2004 r. dzięki ostatniemu sprawozdaniu Komisji z realizacji Programu Leonardo da 
Vinci 1 dokonano ogólnie pozytywnej oceny pierwszych czterech lat drugiej fazy programu 
(2000-2006). Sprawozdanie wskazuje liczne ulepszenia w odniesieniu do fazy pierwszej i 
kilka braków mających negatywny wpływ na wyniki programu. Szczególnej krytyce poddane 
są niektóre długotrwałe procedury administracyjne i brak efektywnych narzędzi regularnego 
gromadzenia informacji. Niemniej jednak, ogólna ocena pod względem adekwatności, 
efektywności i skuteczności jest pozytywna, zwłaszcza w odniesieniu do nauki języków i 
przyczynienia się do osiągnięcia lepszego porozumienia na płaszczyźnie międzykulturowej. 
 
Powyższa analiza wykazuje wysoką skuteczność tych programów i zadowalający poziom ich 
realizacji. Niemniej jednak, wszystkie programy powinny być wyraźnie ukierunkowane na 
osiągnięcie celów lizbońskich.  
 
4. ALTERNATYWY DLA INSTRUMENTU FINANSOWEGO 
 
Ze względu na ograniczenie działań Wspólnoty wynikające z zasady pomocniczości, żaden 
instrument polityki, poza programem wydatków, nie może być stosowany w dziedzinie 
edukacji i kształcenia. Zatem jedyną alternatywą jest brak programu, co wiąże się z 
poważnymi negatywnymi skutkami, szczególnie pod względem gospodarczym i społecznym. 
Inną alternatywą mógłby być model oparty na współfinansowaniu przez Państwa 
Członkowskie. Jednak takie rozwiązanie nie wydaje się odpowiednim sposobem osiągnięcia 
lepszych wyników w dziedzinie edukacji i kształcenia. 
 
W odniesieniu do struktury programu, kolejną możliwością mogłoby być utrzymanie 
obecnych odrębnych programów po wprowadzeniu poprawek polegających na uwzględnieniu 
ostatnich osiągnięć w polityce kształcenia ustawicznego. Korzyścią byłoby utrzymanie, tak 
jak w przeszłości, dobrze rozpoznawalnych „marek”. Nazwy takie jak ERASMUS czy 
LEONARDO DA VINCI są dobrze znane i ogólnie kojarzone z sukcesem. Komisja jednak 
postanowiła dokonać połączenia programów w celu uwzględnienia wzajemnych zależności 
pomiędzy edukacją i kształceniem oraz znaczenia kształcenia ustawicznego. Utrzymanie 
odrębności programów miałoby wyraźnie niekorzystny wpływ, szczególnie pod względem 
gospodarczym. Według oceny Komisji dotyczącej rozszerzonego wpływu zintegrowanego 
programu2 utrzymanie odrębności doprowadziłoby do większych trudności w osiągnięciu 
uznawania kwalifikacji. Dodatkowo, spowodowałoby to brak czytelności i spójności, a w 
rezultacie mniejsze zaangażowanie ogółu społeczeństwa. 
 
5. WNIOSKI 
 
• Skuteczność i wartość dodana programów europejskich w dziedzinie edukacji i 

kształcenia są oczywiste, gdyż zapewniają one instrument rozpowszechniania 
innowacyjności i dobrych praktyk, które inaczej pozostałyby wewnątrz danych krajów. 

 
• Powyższa analiza wykazuje, że działania polegające na mobilności oraz wspieranie 

partnerstwa/sieci szkół i uniwersytetów w różnych państwach nie mogą być organizowane 
ani finansowane na poziomie krajowym w sposób efektywny. Programy te wykazują 

                                                 
1 COM(2004)152 z 8.3.2004 r. 
2 SEC(2004)971 z 14.7.2004 r. 
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wysoką skuteczność, znaczna jest również europejska wartość dodana. 
 
• Beneficjenci są w znacznym stopniu zadowoleni z wyników, a programy związane z 

mobilnością, szczególnie program ERASMUS, są wyjątkowo dobrze znane w całej 
Europie. Mobilność przyczynia się do zwiększania świadomości istnienia różnorodności 
kulturowej i większego zrozumienia i tolerancji dla odmienności. Istotne korzyści wiążą 
się z możliwościami zatrudnienia i umiejętnościami zawodowymi.  

 
• Sprawozdawca uważa, że edukacja i kształcenie mogą stanowić jeden z priorytetów 

perspektyw finansowych 2007-2013. Wynikiem podejścia Komisji przewidującego 
zintegrowanie wszystkich działań w ramach jednego programu z pewnością będzie 
powstanie uproszczonego programu. Niemniej jednak, istnieje potrzeba dalszego 
omówienia konsekwencji tego podejścia pod względem kontroli politycznej i budżetowej 
sprawowanej przez Parlament Europejski oraz przejrzystości. 

 
Na podstawie szerokiego zakresu elementów przedstawionych powyżej oraz oczekując na 
opinię właściwych komisji, sprawozdawca spodziewa się wyjaśnienia w trakcie debaty 
następujących kwestii: 
 
• czy podejście Komisji przewidujące integrację wszystkich obecnych działań w ramach 

jednego programu na rzecz KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO jest właściwe? 
 
• czy należy kontynuować wszystkie części proponowanego zintegrowanego programu 

KSZTAŁCENIE USTAWICZNE oraz czy należy dokonać ponownego rozdziału 
funduszy w globalnym finansowaniu tego obszaru polityki? 

 
• czy ramy finansowe proponowane w dziedzinie edukacji i kształcenia mogą zostać 

przyjęte (ok. 10 % z pozycji 1a: Konkurencyjność na rzecz wzrostu i zatrudnienia)? 
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ANNEX I 
 

Extract from the decisions referred to below: 
 
Socrates (education - Decision 253/2000/EC) 
Leonardo da Vinci (vocational training - Decision 1999/382/EC) 
Erasmus Mundus (co-operation with third countries - Decision 2317/2003/EC) 
E-Learning Programme (new technologies in education - Decision - 2318/2003/EC) 
Europass (COM (2003) 796 final) 
Programme to support bodies and activities in education and training (Decision 
791/2004/EC) 
 
 
1) ANALYSIS OF THE CURRENT SITUATION (until 2006)1 
 
Programme  Principal aim Duration  Years  Financial 

framework 
(Million 
Euro) 

Annual 
programming 
(Million Euro) 

Implementation 
figures2 

Socrates Co-operation and 
exchange programmes 
in education 

2000-2006 7 2,060 294 88% 

Leonardo  
da Vinci  
 

Vocational training 
programme supporting 
lifelong learning  

2000-2006 7 1,150 164 99% 

Erasmus 
Mundus  

Co-operation and 
mobility in higher 
education in third 
countries 

2004-2008 5 230 46 99% 

E-learning  Supports the effective 
use of new 
technologies in 
education  

2004-2006 3 44 15 36% 

Europass  Supports the initiatives 
aimed on the 
transparency of 
qualifications and 
competences at 
European level 
 

2005-2006  
 

2 3.75 1.875 86% 

Programme 
to support 
bodies and 
activities in 
education 
and 
training 

Supports teaching and 
research in higher 
education around 
European Integration, 
as well as a number of 
institutions at European 
level and associations 
active at European 
level in the fields of 
education and training.  

2004-2006  3 77 26 80% 

                                                 
1 Sources: This table is based on the financial envelopes included in the various programmes and on recent 
implementation rates given by the Commission. The references to the relevant Council and Parliament Decisions 
are indicated in the short description of the programmes.  
2 Implementation per 31.10.2004 in % for engagements 
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TOTAL    3,564.750 546.875  

 
 
1. Socrates (education - Decision 253/2000/EC) 
 
The Socrates programme in the field of education was first introduced in 1995; it is now in its 
second phase (2000-2006). Its main objective is to contribute to the development of quality 
education. The programme helps to fund a wide range of co-operation and exchange 
programmes including grants enabling people to study, teach, attend training courses or 
acquire work experience abroad. Its objectives are pursued, in particular, by the following 
means: promotion of transitional mobility of people, development of transitional co-operation 
networks, promotion of language and ICT skills, support of transitional partnerships designed 
to develop innovation and quality in education and development. Socrates is open to anyone 
in the education sector who is interested in the European projects on the various levels of 
education - primary schools, higher education and adult education.  
 
The overall budget for the years 2000-2006 amounts to 2,060 million Euro (annual average 
294 million Euro). 
 
2. Leonardo da Vinci (vocational training - Decision 1999/382/EC) 
 
The Leonardo da Vinci programme was first introduced in 1994 and is now in its second 
phase (2000-2006). The programme is a vocational training action programme and its main 
objective is to seek to consolidate a European co-operation area for training. The objectives of 
the programme are pursued by means of a set of measures: support of transitional mobility for 
vocational training, promotion of language competencies, support for the development of 
transitional co-operation networks facilitating the exchange of experience. 
 
The programme's overall budget for the years 2000-2006 amounts to 1,150 million Euro 
(annual average 164 million Euro). 
 
3. Erasmus Mundus (co-operation with third countries - Decision 2317/2003/EC)  
 
Erasmus Mundus is the only programme in the area of education and training, which 
continues longer than the current financial perspective, i.e. until 2008. 
 
Erasmus Mundus is a co-operation and mobility programme in the field of higher education 
which aims at enhancing the quality of higher education in Europe and at promoting 
intercultural understanding through co-operation with third countries. The programme 
supports high-quality European Masters courses by enabling students and visiting scholars 
from around the world to engage in postgraduate study at European universities, and by 
encouraging the outgoing mobility of European students and scholars towards third countries. 
 
The overall budget for the years 2004-2008 amounts to 230 million Euro (annual average 46 
million Euro). 
 
4. E-Learning Programme (new technologies in education - Decision - 2318/2003/EC) 
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The programme for the effective integration of information and communication technologies 
(ICT) in education and training systems in Europe ("E-Learning") entered into force in 2004. 
The basic objective of this programme is to support and to develop the effective use of 
information and communication technologies (ICT) in European education and training 
systems. This programme focuses on the use of e-learning for strengthening social cohesion 
and personal development, fostering intercultural dialogue and fighting the digital divide 
between European schools and universities. 
 
The four action lines of the e-Learning programme include promoting digital literacy 
(bringing ICT into schools), European virtual campuses (for European universities), e-
twinning of schools in Europe and promotion of teacher training and transversal actions for 
the promotion of e-learning in Europe. 
 
The overall budget for the years 2004-2006 amounts to 44 million Euro (annual average 
15 million Euro) 
 
5. Europass (COM (2003) 796 final) 
 
The "Europass Training" initiative is not a new mobility programme. It was introduced under 
the Decision 1999/51/EC on the promotion of European pathways in work-linked training in 
2000 with the financial framework covering the period 2000-2004. The new financial 
framework covers the years 2005-2006. The objective of this framework is to improve the 
transparency of qualifications and greater visibility to training periods abroad. The "Europass 
Training" initiative covers such initiatives as the Diploma Supplement, the Europass Training, 
the common European format for curriculum vitae, the Certificate Supplement and the 
European Language Portfolio. 
 
The overall budget for the years 2005-2006 amounts to 3.75 million Euro (annual average 
1.875 million Euro). 
 
6. Programme to support bodies and activities in education and training (Decision 
791/2004/EC) 
 
The programme brings together a number of activities, which until 2004 were managed 
without specific legal bases. It includes, in particular, activities such as the Jean Monnet 
Action (support of teaching and research around European Integration), support for a number 
of institutions at European level (the European Institute in Florence, the college of Europe at 
Bruges and Natolin, the Academy of European Law at Trier and the European Institute for 
Public Administration in Maastricht) and support for associations active at European level in 
the fields of education and training. 
 
The overall budget for the years 2004-2006 amounts to 77 million Euro (annual average 
26 million Euro). 
 
 
2) DESCRIPTION OF NEW PROPOSALS (FROM 2006) 
 
1.Erasmus Mundus 
The Erasmus Mundus Programme, which has been launched in 2004 and runs to 2008, should 
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be incorporated as an additional programme within the Integrated Programme from 2009.  
 
2. Lifelong learning programme (COM (2004) 474 final) 
On July 14, 2004, the Commission adopted a proposal establishing an action programme in 
the field of lifelong learning1. This integrated programme for education and training covers 
the period from 2007 to 2013 and comprises the following four specific programmes:  
 
• COMENIUS (education in schools including upper secondary level) 
• ERASMUS (education and advanced training activities at higher education level) 
• LEONARDO DA VINCI (vocational education and training) 
• GRUNTVIG (adult education). 
In addition, the proposal incorporates the following two programmes: 
• TRANSVERSAL Programme (in particular: language learning and new technologies) 
• JEAN MONNET Programme (academic institutions in the field of EU integration)  
 
The integrated approach is designed on the one hand to preserve essential continuity with past 
experience and on the other to increase the coherence and synergy between the different parts. 
A single programme committee will ensure overall coherence between all parts of the 
programme and more activity should be managed at national level, through the network of 
National Agencies. The reasons for the restructuring and incorporation of the programmes 
into integrated one was made to respond better to the demographic changes which caused 
education to integrate into lifelong learning context and to help to create a competitive and 
dynamic knowledge-based economy in Europe (according to Lisbon 2000 Agenda). 
 
2) COSTS OF THE NEW PROPOSAL 
For the programme on Lifelong learning the Commission proposes a financial framework of 
EURO 13,365 million for seven years with the following operational expenditure per year (in 
Million Euro):  
 
 
Subtotal  
 

 
2007 

 

 
2008 

 
2009 

 
2010 

 
2011 

 
2012 

 
2013* 

 
Total 

Commitments 1,188 1,354 1,581 1,821 2,138 2,466 2,816 13,365 

 
In addition, the Commission proposes administrative expenditures of EURO 470 million, 
which represent 3.5 % of the total amount (255 mio for technical assistance, in particular for 
programme administration by the new Executive Agency, 215 mio for human resources). The 
percentage for administrative expenditure is exceptionally low.  
In addition, operating grants to the National Agencies designated by the Member States to 
handle the programme administration will be allocated. This contribution may cover up to 
50% of eligible costs of these agencies. An amount of 432 million Euro for the funding 
mechanism for the National Agencies is covered by the operational part of the programme's 
expenditures. 
 
 
Technical and administrative assistance and support expenditure (in Million Euro): 
 
                                                 
1 COM(2004)474 final, 14.7.2004 
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2007 

 

 
2008 

 
2009 

 
2010 

 
2011 

 
2012 

 
2013 

 
Total

Commitments 31 33 37 37 38 39 40 255
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Human resources and other administrative expenditure (in Million Euro): 
 

 
 

 
2007 

 

 
2008 

 
2009 

 
2010 

 
2011 

 
2012 

 
2013 

 
Total

Commitments 27 30 32 32 32 32 32 215

 
The Commission proposal foresees the following minimum amounts to be allocated to 
sectoral programmes: Comenius 10%, Erasmus 40%, Leonardo da Vinci 25% and Grundtvig 
3%. 
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ANNEX II 
 

Extract from working document of the Commission Services 
- Multiannual Financial Framework 2007-2013 

Fiche no. 20 (REV)1 
 

Improving the quality of education and training 
 
 

• What has Community spending in this area achieved so far? 
 

o Direct and positive link between the EU and its citizens. No other programme reaches so 
many people so directly. 
  

o In numerical terms (per year 2004): some 130,000 Erasmus students (1 million 1987-2002); 
45,000 Leonardo placements; over 10,000 schools per year involved in Comenius.  
 

o Very important policy effects – less easily measurable but highly significant.  
 

o Trans-national exchange, partnership and comparison increase quality of education 
and training provision from the grass roots upwards. They force teachers, trainers, 
pupils and students to confront what others do, and can do, and to look at their own 
performance in a new light. This applies as much to institutions as it does to 
individuals – universities and schools need the same external stimulus to improve as 
do teachers and trainers. Such European action recognised as essential to achieving 
the Lisbon goals – it is essential to maximise competitiveness of the European 
economy, cannot be done without similar action on education and training systems. 

o Stimulation of transparency, compatibility and mutual recognition between Member 
State education and training systems, institutions and qualifications. Via individual 
mobility and recognition measures (e.g. ECTS). Has been a major contributing factor 
to far-reaching policy processes such as Bologna and Copenhagen (reform and 
convergence of university and training systems) would have been unthinkable without 
Erasmus and Leonardo.  

o The trans-national and individual element distinguishes the impact of the education 
and training programmes from the normal activities of Ministries – many of which we 
support through the Structural Funds. These support top-down designed programmes 
in which everyone stays within their national or regional context; so that the outside 
element of comparison never arises. The education and training programmes are 
agents of change and modernisation at the individual and institutional levels, just 
where they are most needed. 

 
• Why must spending be part of the policy mix to deliver priorities in this area? 
 
o To stimulate actions that otherwise would not take place, or would be less effective – e.g. 

without Erasmus, mobility of students would be less widespread, and would focus on a 
small number of Member States to the detriment of others. A less fluid European 
education and training offer, with stronger national barriers, leads to lower quality human 

                                                 
1 Fiche no 20 (REV) is available on the EP Intranet (FINP/background documents) 



PE 349.885 14/14 DT\547060PL.doc 

PL 

resources and reduced competitiveness.  
 
o All Community spending in education and training is incentive funding; full costs are not 

covered. Impressive leverage effect – big impact for relatively small investment (even at 
the increased level of funding proposed for 2007-13, which is commensurate with the 
increased expectations of European education and training post-Lisbon). 

 
• What does the Community expect its proposals to deliver 2007-2013 
 
Main objective is to contribute to the Lisbon goal by maximising the quality of European 
education and training, and enabling citizens to take advantage of the best opportunities 
available in different Member States. 
 

o Quantified goals (2006 figures in brackets): 
o 5% of schools involved in European cooperation 2007-13 (2% 2000-2006) 
o 3 million students within Erasmus by 2011 (1.7 million by 2006) 
o 150,000 Leonardo placements of non-student young people in 2013 (45 to 

50,000 in 2006) 
o 25,000 adult education mobilities per year in 2013 (5,000 in 2006) 

 
[Source of targets: Comenius and Erasmus – ambition stated in Recital 6 of current Socrates 
Decision (253/2000/EC) to cover 10% of schools and 10% of students (new programme 
proposals would achieve participation of around 5% of schools and 9-10% of students); 
Commission objective published at time of celebration of 1 million Erasmus students in 2002, 
to achieve 3 million by 2010 (new programme proposal would achieve this one year later). 
Leonardo and Grundtvig: Commission.] 
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