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STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Komise dne 23. listopadu 2011 přijala svůj návrh nařízení, jímž se zřizuje „Erasmus pro 
všechny“, program Unie pro vzdělávání, odbornou přípravu, mládež a sport.
V návrhu jsou zohledněny výsledky veřejné konzultace a čtyř posouzení dopadů zaměřených 
na fungování tří stávajících programů v této oblasti (program celoživotního učení a programů
Mládež v akci a Erasmus Mundus) a na přípravná opatření v oblasti sportu v rámci VFR 
2007–2013.

Analýza výsledků vedla k rozhodnutí navrhnout jediný program, do něhož by byla začleněna 
všechna opatření Unie v oblasti vzdělávání, odborné přípravy, mládeže a sportu. Tento přístup 
je v souladu s oznámením EK z února 2012 s názvem „Program zjednodušení VFR na období 
2014–2020“, v němž je stanoveno směřování Komise týkající se všech nových programů 
v rámci VFR, pokud jde o racionalizaci stávajících nástrojů, posílení součinnosti mezi nimi, 
snížení administrativní zátěže a nákladů na řízení.

Podle názoru Komise umožní nová struktura harmonizaci a zjednodušení pravidel programů
tím, že přidělování finančních prostředků bude založené na výkonnosti. V návrhu je 
ustanoveno úzké propojení s ustanovením nařízení o rozpočtových pravidlech.

Rozpočtové důsledky 
Komise navrhuje, aby bylo na období 2014–2020 vyčleněno finanční krytí s celkovou 
orientační částkou ve výši 19,1 milionu EUR.

Největší část finančních prostředků (17,3 miliony EUR) je vyčleněna v rámci okruhu 1a, 
přičemž jejich orientační rozdělení je následující1: 

– klíčová akce 1 – mobilita ve vzdělávání jednotlivců: 65 % (cca 2/3 dostupných 
prostředků),

– klíčová akce 2 – spolupráce na inovacích a osvědčených postupech: 26%,
– klíčová akce 1 – podpora reformy politiky: 4%,
– granty národním agenturám na provozní náklady: 3%,

– administrativní výdaje: 2%.
Dále je ve sdělení Komise nazvaném Erasmus pro všechny stanoveno následující rozdělení 
mezi jednotlivými odvětvími vzdělávání (odpovídající úrovním, které jsou zaručené 
příslušnými programy na období 2007–2013):

– vysokoškolské vzdělávání: 25%,
– odborné vzdělávání a příprava a vzdělávání dospělých: 17%,

z toho na vzdělávání dospělých: 2%,
– školní vzdělávání: 7%,

– mládež: 7%.

                                               
1 Včetně 2 % na program Jean Monnet a 1 % na sport.
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Zbývající prostředky ve výši 1 812 milionů EUR budou přiděleny z těchto nástrojů v rámci 
okruhu 4: finanční nástroj pro rozvojovou spolupráci, evropský nástroj sousedství, nástroj 
předvstupní pomoci, nástroj partnerství a Evropský rozvojový fond. Tyto rozpočtové 
prostředky jsou určeny na integraci současných mezinárodních programů (Erasmus Mundus, 
Tempus, Edulink a Alfa).
V rámci programu bude samostatná kapitola věnována sportu (1 % rozpočtu) a jeden 
samostatný článek iniciativě Jean Monnet (2 % rozpočtu).

O přidělování finančních prostředků bude rozhodováno na víceletém základě, tj. na 4 a poté 
3 roky, aby byla zajištěna stabilita projektů. 

Celkový rozpočet, který navrhuje Komise pro program „Erasmus pro všechny“, představuje 
navýšení o cca 70 % v porovnání s celkovými rozpočtovými prostředky, které jsou 
přidělovány na příslušné programy v okruzích 1a, 3b a 4 v rámci programového období 2007–
2013 (11 375 milionů EUR podle údajů Komise).

Objem tohoto navýšení se týká finančních prostředků pro oblast vysokoškolského vzdělávání 
a odborného vzdělávání a přípravy.
Pokud jde o prostředky z okruhu 4, toto navýšení představuje cca 28 % v porovnání s tím, co 
bylo pro příslušné programy (Erasmus Mundus, Tempus, Alfa a Edulink) navržené ve 
stávajícím programovém období.

Navrhovatelka by chtěla zdůraznit, že navrhovaná částka je pouze orientační a konečná výše 
dostupných rozpočtových prostředků pro tento program bude známa až po ukončení jednání 
o budoucím VFR.
Proto by navrhovatelka chtěla všechny orientační částky uvedené v návrhu (v okruhu 1 
i v okruhu 4) nahradit příslušnými procentuálními údaji, aby byl zachován poměr původního 
návrhu Komise nezávisle od dohodnutých údajů současného VFR.

Navrhovatelka je dále přesvědčena, že prostředky by se měly jednotlivým odvětvím 
přidělovat v rámci právního základu a prostřednictvím rozhodnutí rozpočtového orgánu 
s možností pozdějších úprav během programového období na základě hodnotící zprávy 
Komise. Především pro odvětví Mládež by mělo být stanoveno zvláštní přidělování 
rozpočtových prostředků (zahrnující zvláštní rozpočtovou položku), což v návrhu chybí.

POZMÉŇOVACÍ NÁVRHY

Rozpočtový výbor vyzývá Výbor pro kulturu a vzdělávání jako věcně příslušný výbor, aby do 
své zprávy začlenil tyto pozměňovací návrhy:

Pozměňovací návrh 1

Návrh legislativního usnesení
Bod 1 a (nový)
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Návrh legislativního usnesení Pozměňovací návrh

1a. upozorňuje na to, že finanční krytí 
uvedené v legislativním návrhu je pro 
zákonodárný orgán pouze orientačním 
údajem a lze jej přesně stanovit teprve 
poté, co bude dosaženo dohody ohledně 
návrhu nařízení, kterým se stanoví 
víceletý finanční rámec na období let 
2014–2020;

Odůvodnění

Finanční částka uvedená v legislativním návrhu je pouze vodítkem a nemůže být pevně 
stanovena, dokud nebude uzavřena dohoda o regulaci v rámci víceletého finančního rámce.

Pozměňovací návrh 2

Návrh legislativního usnesení
Bod 1 b (nový)

Návrh legislativního usnesení Pozměňovací návrh

1b. připomíná své usnesení ze dne 
8. června 2011 nazvané „Investování do 
budoucnosti: nový víceletý finanční rámec 
(VFR) pro konkurenceschopnou, 
udržitelnou a inkluzivní Evropu“1; 
opakuje, že v příštím VFR je zapotřebí 
dostatek dodatečných zdrojů, které Unii 
umožní plnit její stávající politické priority 
a nové úkoly stanovené v Lisabonské 
smlouvě a rovněž reagovat na 
nepředvídané události; vyzývá Radu, aby 
v případě, že nebude sdílet tento přístup, 
jasně stanovila, od kterých z jejích 
politických priorit či projektů by bylo 
možné navzdory jejich prokazatelné 
evropské přidané hodnotě zcela upustit; 
zdůrazňuje, že i při zvýšení úrovně 
financování v příštím VFR o nejméně 5 % 
oproti úrovni v roce 2013 je možné k 
plnění dohodnutých cílů a závazků Unie a 
k její zásadě solidarity přispět jen 
v omezené míře;
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_______________
1Přijaté texty, P7_TA (2011)0266.

Pozměňovací návrh 3

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6) Rada Evropské unie dne 12. května 
2009 požadovala strategický rámec 
evropské spolupráce v oblasti vzdělávání a 
odborné přípravy (dále jen „ET 2020“) a 
stanovila čtyři strategické cíle, jejichž 
účelem je reagovat na problémy 
přetrvávající při vytváření Evropy založené 
na znalostech a zpřístupňování 
celoživotního učení všem.

(6) Rada Evropské unie dne 12. května 
2009 požadovala strategický rámec 
evropské spolupráce v oblasti vzdělávání a 
odborné přípravy (dále jen „ET 2020“) a 
stanovila čtyři strategické cíle, jejichž 
účelem je reagovat na problémy 
přetrvávající při vytváření Evropy založené 
na znalostech a zpřístupňování 
celoživotního učení všem. Těchto cílů se 
podaří dosáhnout pouze tehdy, pokud 
bude k dispozici odpovídající financování.

Pozměňovací návrh 4

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 24

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(24) Je zapotřebí zajistit evropskou 
přidanou hodnotu všech akcí v rámci 
programu a doplňkovost k činnostem 
členských států v souladu s čl. 167 odst. 4 
Smlouvy o fungování Evropské unie 
a k jiným činnostem, zejména v oblasti 
kultury, výzkumu, průmyslové politiky, 
politiky soudržnosti, politiky rozšiřování a 
vnějších vztahů.

(24) Je zapotřebí zajistit evropskou 
přidanou hodnotu všech akcí v rámci 
programu, jakož i lepší koordinaci
a doplňkovost, lepší výkonnost, 
zviditelnění a větší součinnost s činnostmi 
členských států v oblasti rozpočtu 
v souladu s čl. 167 odst. 4 Smlouvy o 
fungování Evropské unie a k jiným 
činnostem, zejména v oblasti kultury, 
výzkumu, průmyslové politiky, politiky 
soudržnosti, politiky rozšiřování a vnějších 
vztahů.
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Pozměňovací návrh 5

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 25

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(25) Účinné řízení výkonnosti, včetně
hodnocení a monitorování, vyžaduje 
vypracování specifických výkonnostních 
ukazatelů, které lze v průběhu času měřit, 
jsou realistické, odrážejí logiku intervence 
a mají souvislost s příslušnou hierarchií 
cílů a činností.

(25) Účinné řízení výkonnosti, včetně 
hodnocení a monitorování, vyžaduje 
vypracování specifických výkonnostních 
ukazatelů, které lze v průběhu času měřit, 
jsou realistické, odrážejí logiku intervence 
a mají souvislost s příslušnou hierarchií 
cílů a činností. Komise by měla za pomoci 
uvedených ukazatelů každoročně 
monitorovat provádění programu pro 
účely hodnocení výsledků a dopadů, což 
by mělo vést k vytvoření minimálního 
základu pro posuzování toho, do jaké míry 
byly cíle tohoto programu dosaženy.

Pozměňovací návrh 6

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 32 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(32a) Evropská komise by měla předložit 
návrh rozpočtu na celou dobu trvání 
tohoto programu na základě 
samostatných rozpočtových položek 
zaměřených na každou z činností 
programu, tak jak je stanoveno v článku 
13 tohoto nařízení, a zároveň by měla 
respektovat pravomoci rozpočtového 
orgánu v rámci ročního rozpočtového 
procesu. To zajistí větší přehlednost a 
transparentnost každoročního přidělování 
zdrojů na různé složky programu.
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Pozměňovací návrh 7

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 32 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(32b) Lepší uplatňování a kvalita 
vynakládaných prostředků by měly 
představovat hlavní zásady pro dosažení 
cílů tohoto programu, přičemž musí být 
současně zajištěno optimální využívání 
finančních zdrojů.

Pozměňovací návrh 8

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 32 c (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(32c) Je důležité zajistit řádné finanční 
řízení tohoto programu a jeho provádění 
co nejúčelnějším a uživatelsky 
nejvstřícnějším způsobem a přitom rovněž 
zaručit právní jistotu a dostupnost 
programu pro všechny účastníky.

Pozměňovací návrh 9

Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Finanční krytí pro provádění tohoto 
programu od 1. ledna 2014 se stanoví na 
17 299 000 000 EUR.

1. Ve smyslu bodu [...] interinstitucionální 
dohody ze dne .../.... mezi Evropským 
parlamentem, Radou a Komisí o 
spolupráci v rozpočtových záležitostech 
a o řádném finančním řízení se finanční 
krytí na provádění tohoto programu od 
1. ledna 2014, který je hlavní referencí 
rozpočtového orgánu v rámci ročního 
rozpočtového postupu, stanoví na 
17 299 000 000 EUR.

Na akce programu budou přiděleny Na akce programu budou přiděleny 
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následující částky. následující částky:
a) 16 741 738 000 EUR na akce v oblasti 
vzdělávání, odborné přípravy a mládeže, 
jak je uvedeno v čl. 6 odst. 1;

a) 97 % na akce v oblasti vzdělávání, 
odborné přípravy a mládeže, z čehož 7 % 
pro oblast mládeže, jak je uvedeno v čl. 6 
odst. 1;

U každého z těchto odvětví jsou 
předpokládány následující minimální 
finanční prostředky:
– vysokoškolské vzdělávání: XX%
– odborné vzdělávání a příprava a 
vzdělávání dospělých: XX %, z toho na 
vzdělávání dospělých: XX%
– školní vzdělávání: XX%
Tyto orientační procentuální údaje 
mohou být zákonodárným orgánem 
změněny pro druhou část programovacího 
období na základě hodnotící zprávy 
Komise.

b) 318 435 000 EUR na činnosti Jean 
Monnet, jak je uvedeno v článku 10;

b) 2 % na činnosti programu Jean Monnet, 
jak je uvedeno v článku 10;

c) 238 827 000 EUR na akce v oblasti 
sportu, jak je uvedeno v kapitole III.

c) 1 % na akce v oblasti sportu, jak je 
uvedeno v kapitole III.

Odůvodnění

Uvedení procentuálních údajů místo částek umožňuje zachovat poměr různého přidělování 
prostředků ve vztahu k celkovému finančnímu krytí nezávisle od aktuálního vyčíslení částek, 
které bylo nakonec dohodnuté. Mimo to musí být přidělení prostředků jednotlivým odvětvím 
součástí právního základu, protože o tom, kam mají být rozpočtové prostředky přidělené, 
rozhoduje rozpočtový orgán. Rozhodnutí o částkách, které mají být přiděleny jednotlivým 
odvětvím, však patří do oblasti pravomocí odpovědného výboru.

Pozměňovací návrh 10

Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 2 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Kromě finančního krytí uvedeného 
v odstavci 1 a za účelem podpory 
mezinárodního rozměru vysokoškolského 
vzdělávání bude přidělena orientační 

2. Kromě finančního krytí uvedeného 
v odstavci 1 a za účelem podpory 
mezinárodního rozměru vysokoškolského 
vzdělávání bude přidělena orientační 
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částka 1 812 100 EUR z různých vnějších 
nástrojů (finanční nástroj pro rozvojovou 
spolupráci, evropský nástroj sousedství, 
nástroj předvstupní pomoci, nástroj 
partnerství a Evropský rozvojový fond) na 
opatření v oblasti mobility ve vzdělávání
do nebo z jiných zemí, než jsou země
uvedené v čl. 18 odst. 1, a na spolupráci a 
politický dialog 
s orgány/institucemi/organizacemi z těchto 
zemí v souladu s prioritami vnější činnosti 
EU, případně včetně rozvojových cílů. Na 
použití uvedených fondů se uplatní 
ustanovení tohoto nařízení.

částka odpovídající 2 % finančních 
prostředků, které jsou k dispozici pro 
zapojené nástroje (finanční nástroj pro 
rozvojovou spolupráci, evropský nástroj 
sousedství, nástroj předvstupní pomoci, 
nástroj partnerství a Evropský rozvojový 
fond) na opatření v oblasti mobility ve 
vzdělávání do nebo z jiných zemí, než jsou 
země uvedené v čl. 18 odst. 1, a na 
spolupráci a politický dialog 
s orgány/institucemi/organizacemi z těchto 
zemí v souladu s prioritami vnější činnosti 
EU, případně včetně rozvojových cílů. Na 
použití uvedených fondů se uplatní 
ustanovení tohoto nařízení.

Odůvodnění

Uvedení procentuálních údajů místo částek umožňuje zachovat poměr různého přidělování 
prostředků ve vztahu k celkovému finančnímu krytí nezávisle od aktuálního vyčíslení částek, 
které bylo nakonec dohodnuté.

Pozměňovací návrh 11

Návrh nařízení
Čl. 13. – odst. 3 – pododstavec 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Dohodnuté orientační procentuální 
hodnoty nemají vliv na pravomoci 
rozpočtového orgánu v rámci 
každoročního rozpočtového procesu.

Odůvodnění

Vzhledem k tomu, že není možné stanovit přesnou prognózu toho, jak se budou všechny tři 
typy akcí (mobilita jednotlivců, spolupráce v oblasti inovací a osvědčených postupů, podpora 
reformy politiky) až do roku 2020 vyvíjet, mělo by být celkové přidělení prostředků mezi tyto 
akce v roce 2017 přezkoumáno.
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Pozměňovací návrh 12

Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4a. Z finančních prostředků přidělených 
na tento program jsou pokryty rovněž 
provozní granty organizací občanské 
společnosti, které aktivně působí v oblasti 
mládeže se zvláštním důrazem na 
evropské mládežnické organizace.

Odůvodnění

Evropské mládežnické organizace se ukázaly být užitečným nástrojem při podpoře a zavádění 
všech typů aktivit v oblasti mládeže, jakož i při oslovování mladých lidí v celé Unii. Granty na 
provozní náklady udělované z rozpočtu EU jsou pro tento typ organizací často jediným 
zdrojem financí a mají zásadní význam pro jejich existenci.

Pozměňovací návrh 13

Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. Finanční prostředky na mobilitu ve 
vzdělávání jednotlivců, jak je uvedeno v čl. 
6 odst. 1 písm. a), které má spravovat 
národní agentura, jsou přidělovány na 
základě počtu obyvatel a životních nákladů
v dotyčném členském státě, vzdálenosti 
mezi hlavními městy členských států a 
výkonnosti. Parametr výkonnosti tvoří 
25 % celkových finančních prostředků
podle kritérií uvedených v odstavcích 7 a 
8.

6. Finanční prostředky na mobilitu ve 
vzdělávání jednotlivců, jak je uvedeno v čl. 
6 odst. 1 písm. a), které má spravovat 
národní agentura, jsou přidělovány na 
základě počtu obyvatel a životních nákladů 
ve vysílajícím a hostitelském členském 
státě, vzdálenosti mezi hlavními městy 
členských států a výkonnosti. Parametr 
výkonnosti tvoří 25 % celkových 
finančních prostředků podle kritérií 
uvedených v odstavcích 7 a 8.
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Pozměňovací návrh 14

Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(b) rozdělení finančních prostředků
v souvislosti s hlavními vzdělávacími 
odvětvími s cílem zajistit do konce 
programu přidělení financování, které 
zaručí významný systémový dopad.

(b) rozdělení finančních prostředků 
v souvislosti s hlavními vzdělávacími 
odvětvími s cílem zajistit do konce 
programu přidělení financování, které 
zaručí významný systémový dopad a 
vyhnout se překrývání činností.

Pozměňovací návrh 15

Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Kromě průběžného monitorování 
Komise nejpozději do konce roku 2017 
zavede hodnotící zprávu za účelem 
posouzení účinnosti v dosahování cílů, 
efektivity programu a jeho evropské 
přidané hodnoty s ohledem na rozhodnutí o 
obnovení, změně nebo pozastavení 
programu. Hodnocení se navíc zaměří na 
prostor ke zjednodušení, na vnitřní a vnější 
soudržnost, na trvalou relevantnost všech 
cílů, jakož i na příspěvek opatření 
k naplňování priorit Unie v oblasti 
inteligentního a udržitelného růstu 
podporujícího začlenění. Hodnocení 
zohlední také výsledky hodnocení 
dlouhodobého dopadu předcházejících 
opatření (celoživotní učení, Mládež v akci, 
Erasmus Mundus a další mezinárodní 
programy vysokoškolského vzdělávání).

2. Kromě průběžného monitorování 
Komise nejpozději do 30.června 2017
zavede hodnotící zprávu za účelem 
posouzení účinnosti v dosahování cílů, 
efektivity programu a jeho evropské 
přidané hodnoty s ohledem na rozhodnutí o 
obnovení, změně nebo pozastavení 
programu. Hodnocení se navíc zaměří na 
prostor ke zjednodušení, na vnitřní a vnější 
soudržnost, na trvalou relevantnost všech 
cílů, jakož i na příspěvek opatření 
k naplánování priorit Unie v oblasti 
inteligentního a udržitelného růstu 
podporujícího začlenění. Hodnocení 
zohlední také výsledky hodnocení 
dlouhodobého dopadu předcházejících 
opatření (celoživotní učení, Mládež v akci, 
Erasmus Mundus a další mezinárodní 
programy vysokoškolského vzdělávání).

Odůvodnění

Ve stávajícím návrhu je stanoveno, že Komise nejpozději do konce roku 2017 vypracuje 
hodnotící zprávu. Vzhledem k času, který je k realizaci možných změn programu na základě 
této zprávy potřeba, je navrhováno stanovit dřívější termín, a to v polovině roku 2017.
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Pozměňovací návrh 16

Návrh nařízení
Čl. 21 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Vnitrostátní orgán monitoruje program 
na vnitrostátní úrovní a dohlíží na jeho 
řízení. Informuje Komisi a konzultuje s ní 
v dostatečném předstihu před tím, než 
přijme rozhodnutí, které může mít dopad 
na řízení programu, zejména pokud jde o 
národní agenturu.

5. Vnitrostátní orgán a Komise 
spolupracují při monitorování činnosti 
národní agentury a vykonávání dohledu 
nad ní a navzájem se informují o svých 
činnostech v této oblasti.

Odůvodnění

Pokud jde o spolupráci mezi Evropskou komisí, národní agenturou a vnitrostátními orgány, 
příslušné vztahy nebyly vyřešeny (vzhledem k úloze vnitrostátního orgánu, která se omezovala 
na spolufinancování agentury na vnitrostátní úrovni, a vzhledem k jeho odpovědnosti za 
jakékoli nesrovnalosti při vykonávání programu na vnitrostátní úrovni). Komise a vnitrostátní 
orgán by měly mít stejné postavení a spolupracovat v oblasti monitorovaní a dohledu. 
V tomto směru by měla být zohledněna ustanovení stávajícího rozhodnutí o programu 
celoživotního vzdělávání.
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