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RÖVID INDOKOLÁS

2011. november 23-án a Bizottság elfogadta az „Erasmus mindenkinek” az Unió oktatási, 
képzési, ifjúsági és sportprogramjának létrehozásáról szóló rendeletre irányuló javaslatot.
A javaslat figyelembe veszi a három meglévő programról folytatott nyilvános konzultáció és a 
négy elvégzett hatásvizsgálat eredményeit (egész életen át tartó tanulás, Fiatalok lendületben 
és Erasmus Mundus), és a 2007–2013 közötti időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keret 
sportpolitikára vonatkozó előkészítő intézkedéseit.
Az eredmények elemzése eredményeként döntés született arról, hogy egy olyan egységes 
programot javasolnak, amely egyszerűsíti az uniós fellépéseket az oktatás, a képzés, az ifjúság 
és a sport területén. Ez a megközelítés összefügg a 2012. februári „Egyszerűsítési menetrend a 
2014–2020 közötti többéves pénzügyi kerethez” című bizottsági közleményben meghatározott 
célokkal, amelyek meghatározzák a Bizottság jövőbeli többéves pénzügyi keretének összes új 
programjára vonatkozó irányvonalát a jelenlegi eszközök ésszerűsítése, a köztük lévő 
szinergiák fokozása, a bürokrácia és az irányítási költségek vonatkozásában.

A Bizottság véleménye szerint az új struktúra a támogatások teljesítményeken alapuló 
elosztása révén lehetővé teszi a programok szabályainak harmonizálását és egyszerűsítését. 
Szoros összefüggés alakult ki a költségvetési rendelet rendelkezéseivel.

Költségvetési vonzatok 
A Bizottság a 2014 és 2020 közötti időszakra 19,1 millió eurós átfogó indikatív pénzügyi 
keretet javasol.
Az előirányzatok legnagyobb része (17,3 millió euró) az alábbi felosztás szerint1 az 1a. 
fejezethez tartozik: 
– fő intézkedés – egyéni tanulmányi mobilitás: 65% (a rendelkezésre álló költségvetés kb. 

2/3-a)
– fő intézkedés – együttműködés az innováció és a bevált gyakorlatok terén: 26%,

– fő intézkedés – a szakpolitikai reform támogatása: 4%,
– a nemzeti irodáknak nyújtott működési támogatások: 3%,

– adminisztratív költségek: 2%.
Továbbá az Erasmus mindenkinek programról szóló bizottsági közleményben a különféle 
oktatási ágazatok között a következő felosztást határozták meg (amely megfelel a 2007 és 
2013 közötti időszakra vonatkozó programban biztosított szinteknek):

– Felsőoktatás: 25%,
– Szakképzés és felnőttkori tanulás: 17%,

ebből a felnőttkori tanulás: 2%,
– Iskolai oktatás: 7%,

– Ifjúságügy: 7%.
                                               
1 ebből 2% a Jean Monnet és 1% a sport céljára
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A fennmaradó 1 812 millió euró a 4. fejezet értelmében következő eszközökből származik: 
fejlesztési együttműködési eszköz, Európai Szomszédsági Támogatási Eszköz, 
előcsatlakozási támogatási eszköz, partnerségi eszköz és Európai Fejlesztési Alap. Ezeknek az 
előirányzatoknak a célja a jelenlegi nemzetközi programok (Erasmus Mundus, Tempus, 
Edulink és Alfa) integrálása.
A program keretein belül külön fejezetet szánnak a sportnak (a költségvetés 1%-a) és külön 
cikket a Jean Monnet kezdeményezés tevékenységeinek (a költségvetés 2%-a).
A támogatások elosztását 4, illetve 3 évre szóló többéves alapon fogják végezni, ezáltal 
biztosítani tudják a projektek stabilitását.
A Bizottság által az Erasmus mindenkinek programra előirányzott átfogó költségvetés közel 
70%-os növekedést képvisel a 2007 és 2013 közötti programozási időszakra vonatkozó 
megfelelő programok 1a., 3b., és 4. fejezetében szereplő átfogó költségvetéssel 
összehasonlítva (11 375 millió euró a Bizottság adatai szerint).
A növekedés nagy része a felsőoktatás és a szakképzés finanszírozását érinti.

A 4. fejezet hozzájárulásának növekedése mintegy 28%-os az érintett programok (Erasmus 
Mundus, Tempus, Edulink és Alfa) jelenlegi programozási időszakára vonatkozó terveivel 
összehasonlítva.
Az előadó szeretné hangsúlyozni, hogy a javasolt összeg csak tájékoztató jellegű, és az e 
program keretén belül rendelkezésre álló költségvetés végső felosztása csak a következő 
többéves pénzügyi keret tárgyalásainak lezárását követően válik ismertté.

Ezért az előadó a javaslatban szereplő összes indikatív összeget (mind az 1a., mind a 4. 
fejezet alá tartozókat) százalékos arányokkal szeretné felváltani azzal a céllal, hogy el 
lehessen különíteni a Bizottság kezdeti javaslatában szereplő arányokat a többéves pénzügyi 
keret valós számadataitól.

Továbbá az előadó meg van győződve arról, hogy az ágazatok közötti újrafelosztásnak jogi 
alapokon kell történnie és a költségvetési hatóság hatáskörébe kell tartoznia, és biztosítania 
kell a programozási időszak során történő későbbi kiigazítások lehetőségét a Bizottság 
értékelő jelentése alapján. Különösen az ifjúsági ágazat vonatkozásában kell külön 
költségvetési felosztást meghatározni (ez külön költségvetési tételt jelent), amely a jelenlegi 
javaslatból nem tűnik ki eléggé.

MÓDOSÍTÁSOK

A Költségvetési Bizottság felkéri a Kulturális és Oktatási Bizottságot mint illetékes 
bizottságot, hogy jelentésébe foglalja bele az alábbi módosításokat:

Módosítás 1

Jogalkotási állásfoglalás-tervezet
1 a bekezdés (új)

Jogalkotási állásfoglalás-tervezet Módosítás

1a. rámutat, hogy a jogalkotási 
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javaslatban meghatározott pénzügyi keret 
csak jelzésértékű a jogalkotó hatóság felé, 
és nem rögzíthető mindaddig, amíg a 2014 
és 2020 közötti időszakra szóló többéves 
pénzügyi keretet létrehozó rendeletre 
irányuló javaslatról nem születik 
megállapodás;

Indokolás

A jogalkotási javaslatban meghatározott pénzügyi keretösszeg csak jelzésértékű, és nem 
határozható meg addig, amíg nem sikerül megállapodásra jutni a többéves pénzügyi keretről.

Módosítás 2

Jogalkotási állásfoglalás-tervezet
1 b bekezdés (új)

Jogalkotási állásfoglalás-tervezet Módosítás

1b. emlékeztet a 2011. június 8-i 
állásfoglalására: „Befektetés a jövőbe: új 
többéves pénzügyi keret a versenyképes, 
fenntartható és befogadó Európáért”1; 
ismételten megerősíti, hogy a következő 
többéves pénzügyi keret megfelelő 
mértékű kiegészítő forrást igényel annak 
érdekében, hogy az Unió számára 
lehetővé tegye a jelenlegi politikai 
prioritások és a Lisszaboni Szerződésben 
meghatározott új feladatok teljesítését, 
valamint az előre nem látható 
eseményekre történő reagálást; felszólítja 
a Tanácsot, hogy amennyiben nem osztja 
ezt a megközelítést, határozza meg 
egyértelműen, hogy mely politikai 
prioritásait vagy projektjeit lehet teljes 
egészében elvetni annak ellenére, hogy 
európai hozzáadott értékük 
bebizonyosodott; rámutat arra, hogy még 
ha legalább 5%-kal emelnénk is a 2013-as 
szinthez képest a következő többéves 
pénzügyi terv forrásainak szintjét, ez csak 
korlátozott mértékben járulna hozzá az 
elfogadott uniós célkitűzések és 
kötelezettségvállalások megvalósításához, 
illetve a közösségi szolidaritás elvéhez;
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_______________
1 Elfogadott szövegek: P7_TA(2011)0266

Módosítás 3

Rendeletre irányuló javaslat
6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) Az Európai Unió Tanácsa 2009. május 
12-én az oktatás és képzés terén folytatott 
európai együttműködés stratégiai 
keretrendszerének (Oktatás és képzés 
2020) létrehozását kérte, amelyben négy 
stratégiai célkitűzést határoznak meg 
válaszul azokra a kihívásokra, amelyeket 
még le kell küzdeni ahhoz, hogy 
tudásalapú Európa jöjjön létre, és hogy 
mindenki számára lehetővé váljon az egész 
életen át tartó tanulás.

(6) Az Európai Unió Tanácsa 2009. május 
12-én az oktatás és képzés terén folytatott 
európai együttműködés stratégiai 
keretrendszerének (Oktatás és képzés 
2020) létrehozását kérte, amelyben négy 
stratégiai célkitűzést határoznak meg 
válaszul azokra a kihívásokra, amelyeket 
még le kell küzdeni ahhoz, hogy 
tudásalapú Európa jöjjön létre, és hogy 
mindenki számára lehetővé váljon az egész 
életen át tartó tanulás. E célkitűzések csak 
akkor fognak teljesülni, ha megfelelő 
szintű finanszírozás áll rendelkezésre.

Módosítás 4

Rendeletre irányuló javaslat
24 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(24) Biztosítani kell a program keretében 
végzett összes intézkedés európai 
hozzáadott értékét és ezen intézkedéseknek 
a szerződés 167. cikke (4) bekezdésével 
összhangban álló tagállami 
tevékenységekkel, illetve más 
tevékenységekkel, különösen a kultúra, a 
kutatás, az ipari és kohéziós politika, a 
bővítési politika és a külkapcsolatok 
területén végzett tevékenységekkel
fennálló kiegészítő jellegét.

(24) Biztosítani kell a program keretében 
végzett összes intézkedés európai 
hozzáadott értékét, valamint az ezen 
intézkedéseknek a szerződés 167. cikke (4) 
bekezdésével összhangban álló tagállami 
tevékenységekkel, illetve más 
tevékenységekkel, különösen a kultúra, a 
kutatás, az ipari és kohéziós politika, a 
bővítési politika és a külkapcsolatok 
területén végzett tevékenységekkel való 
jobb koordinációját, kiegészítő jellegét, 
nagyobb hatékonyságát és láthatóságát, 
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valamint jobb költségvetési szinergiáit.

Módosítás 5

Rendeletre irányuló javaslat
25 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(25) A hatékony teljesítményirányításhoz –
ideértve az értékelést és az ellenőrzést is –
időben mérhető, valós és az intervenció 
logikáját tükröző, valamint a célkitűzések 
és tevékenységek megfelelő hierarchiájára 
vonatkozó specifikus teljesítménymutatók 
kialakítására van szükség. 

(25) A hatékony teljesítményirányításhoz –
ideértve az értékelést és az ellenőrzést is –
időben mérhető, valós és az intervenció 
logikáját tükröző, valamint a célkitűzések 
és tevékenységek megfelelő hierarchiájára 
vonatkozó specifikus teljesítménymutatók 
kialakítására van szükség. A Bizottságnak 
az eredmények és a hatások értékelése 
érdekében évente nyomon kell követnie a 
program végrehajtását e mutatók 
segítségével, amelyeknek minimális alapot 
kell teremteniük annak értékelésére, hogy 
a program milyen mértékben érte el 
céljait.

Módosítás 6

Rendeletre irányuló javaslat
32 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(32a) A költségvetési hatóság éves 
költségvetési eljárásra vonatkozó 
hatásköreinek tiszteletben tartása mellett 
a Bizottság a program egyes fellépéseire 
elkülönített költségvetési jogcímeken 
alapuló költségvetési tervezetet terjeszt elő 
a program időtartamára vonatkozóan. Ez 
biztosítja az erőforrásoknak a program 
különféle összetevői között történő, 
bármely évre vonatkozó felosztásának 
jobb érthetőségét és átláthatóságát.
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Módosítás 7

Rendeletre irányuló javaslat
32 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(32b) A kifizetések végrehajtásának és 
minőségének javítását a program 
célkitűzéseinek elérése érdekében 
irányadó elvnek kell tekinteni, 
ugyanakkor biztosítani kell a pénzügyi 
erőforrások optimális felhasználását.

Módosítás 8

Rendeletre irányuló javaslat
32 c preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(32c) Fontos gondoskodni a program 
pénzgazdálkodásának hatékony és 
eredményes voltáról, valamint a program 
minél hatékonyabb és 
felhasználóbarátabb végrehajtásáról, s 
emellett biztosítani kell a jogbiztonságot, 
és valamennyi résztvevőnek a programhoz 
való hozzáférését is.

Módosítás 9

Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az e program 2014. január 1-jétől 
kezdődő végrehajtására szolgáló pénzügyi 
keret 17 299 000 000 EUR.

(1) Az Európai Parlament, a Tanács és a 
Bizottság között létrejött .../...-i, a 
költségvetési ügyekben és a hatékony és 
eredményes pénzgazdálkodás területén 
folytatott együttműködésről szóló 
intézményközi megállapodás [...] 
pontjának értelmében az e program 2014. 
január 1-jétől kezdődő végrehajtására 
szolgáló pénzügyi keret 17 299 000 000 
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EUR, amely a költségvetési hatóság 
számára elsődleges hivatkozási alapot 
jelent az éves költségvetési eljárás során.

A program intézkedéseire az alábbi 
összegeket különítik el:

A program intézkedéseire az alábbi 
összegeket különítik el:

a) 16 741 738 000 EUR a 6. cikk (1) 
bekezdésében említett oktatási, képzési és 
ifjúsági intézkedéseknek;

a) 97 % a 6. cikk (1) bekezdésében említett 
oktatási, képzési és ifjúsági intézkedések 
számára, amelyből 7% jut az ifjúság 
területének.
Minden egyes ágazat számára a következő 
minimális támogatást kell előirányozni:
– felsőoktatás: XX%
– szakképzés, képzés és felnőttkori 
tanulás: XX %, ebből a felnőttkori 
tanulás: XX%
– Iskolai oktatás: XX%
Az indikatív százalékos arányokat a 
program második felére vonatkozóan a 
költségvetési hatóság a Bizottság értékelő 
jelentése alapján módosíthatja.

b) 318 435 000 EUR a 10. cikkben említett 
Jean Monnet tevékenységeknek;

b) 2% a 10. cikkben említett Jean Monnet 
tevékenységeknek;

c) 238 827 000 EUR a III. fejezetben 
említett, sporttal kapcsolatos 
intézkedéseknek.

c) 1% a III. fejezetben említett, sporttal 
kapcsolatos intézkedéseknek.

Indokolás
A százalékos arányok számadatok helyett történő alkalmazása lehetővé teszi, hogy a különféle 
támogatások – a véglegesen megállapított jelenlegi számadatoktól függetlenül – az átfogó 
pénzügyi kerettel arányban álljanak. Továbbá az ágazatok szerint történő felosztás a jogi 
alapok részét kell, hogy képezze, mivel az előirányzatok felosztása a költségvetési hatóság 
döntésén alapul. Azonban a döntés az egyes ágazatok részére felosztott összegekről az 
illetékes bizottság hatáskörébe tartozik.

Módosítás 10

Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 2 bekezdés – első albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az (1) bekezdésben említett pénzügyi 
kereten kívül, a felsőoktatás nemzetközi 

(2) Az (1) bekezdésben említett pénzügyi 
kereten kívül, a felsőoktatás nemzetközi 
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dimenziójának ösztönzése érdekében a
különböző külső eszközökből (fejlesztési 
együttműködési eszköz, Európai 
Szomszédsági Támogatási Eszköz, 
előcsatlakozási támogatási eszköz, 
partnerségi eszköz és Európai Fejlesztési 
Alap) 1.812.100 EUR29 indikatív összeget 
különítenek el az azokba az országokba 
irányuló, vagy azokból az országokból 
érkező tanulmányi mobilitási 
intézkedéseknek, amelyek nem szerepelnek 
a 18. cikk (1) bekezdésében, valamint az 
ezen országok 
hatóságaival/intézményeivel/szervezeteivel 
folytatott együttműködésnek és 
szakpolitikai párbeszédnek. Ezen eszközök 
felhasználására e rendelet rendelkezései 
alkalmazandók.

dimenziójának ösztönzése érdekében a
részt vevő eszközök számára (fejlesztési 
együttműködési eszköz, Európai 
Szomszédsági Támogatási Eszköz, 
előcsatlakozási támogatási eszköz, 
partnerségi eszköz és Európai Fejlesztési 
Alap) rendelkezésre álló pénzügyi juttatás 
2%-ának megfelelő indikatív összeget 
különítenek el az azokba az országokba 
irányuló, vagy azokból az országokból 
érkező tanulmányi mobilitási 
intézkedéseknek, amelyek nem szerepelnek 
a 18. cikk (1) bekezdésében, valamint az 
ezen országok 
hatóságaival/intézményeivel/szervezeteivel 
folytatott együttműködésnek és 
szakpolitikai párbeszédnek. Ezen eszközök 
felhasználására e rendelet rendelkezései 
alkalmazandók.

Indokolás

A százalékos arányok számadatok helyett történő alkalmazása lehetővé teszi, hogy a különféle 
támogatások – a véglegesen megállapított jelenlegi számadatoktól függetlenül – az átfogó 
pénzügyi kerettel arányban álljanak.

Módosítás 11

Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 3 bekezdés – 1 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az előirányzott indikatív százalékarányok 
nem sértik a költségvetési hatóság éves 
költségvetési eljárásra vonatkozó 
hatásköreit.

Indokolás

Mivel a három intézkedéstípus (az egyéni tanulmányi mobilitás, együttműködés az innováció 
és a bevált gyakorlatok terén és a szakpolitikai reform támogatása) terén végbemenő 
tényleges fejlődés 2020-ig nem látható előre teljes pontossággal, az e területek között történő 
átfogó felosztást 2017-ben felül kell vizsgálni.
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Módosítás 12

Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 4 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) A program keretében rendelkezésre 
álló pénzügyi előirányzatnak fedeznie kell 
az ifjúsági területen tevékenykedő 
civilszervezeteknek nyújtott működési 
támogatásokat, különösen kiemelve az 
európai ifjúsági szervezeteket.

Indokolás

Az európai ifjúsági szervezetek közreműködőnek bizonyultak a fiatalok minden típusú 
tevékenységének ösztönzésében és megvalósításában, valamint a fiatalok Unión belül történő 
elérésében. Az uniós költségvetésből származó működési támogatások gyakran az egyetlen 
támogatási forrást jelentik ezen szervezetek számára, és nélkülözhetetlenek fennmaradásuk 
érdekében.

Módosítás 13

Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) A nemzeti iroda által kezelt, a 6. cikk
(1) bekezdésének a) pontjában említett 
egyéni tanulmányi mobilitásra elkülönített 
pénzeszközöket a lakóhely szerinti 
tagállam népessége és megélhetési 
költségei, a tagállamok fővárosai közötti 
távolság és a teljesítmény alapján osztják 
el. A teljesítményre vonatkozó paraméter a
(7) és a (8) bekezdésben említett 
kritériumoknak megfelelően az összes 
finanszírozás 25 %-át teszi ki.

(6) A nemzeti iroda által kezelt, a 6. cikk
(1) bekezdésének a) pontjában említett 
egyéni tanulmányi mobilitásra elkülönített 
pénzeszközöket a lakóhely szerinti
származási és fogadó tagállam népessége 
és megélhetési költségei, a tagállamok 
fővárosai közötti távolság és a teljesítmény 
alapján osztják el. A teljesítményre 
vonatkozó paraméter a (7) és a (8) 
bekezdésben említett kritériumoknak 
megfelelően az összes finanszírozás 25 %-
át teszi ki.
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Módosítás 14

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a fő oktatási ágazatokkal kapcsolatos 
pénzeszközök elosztása, aminek célja, 
hogy a program végére úgy osszák szét a 
pénzeszközöket, hogy jelentős 
rendszerszintű hatást garantáljanak.

b) a fő oktatási ágazatokkal kapcsolatos 
pénzeszközök elosztása, aminek célja, 
hogy a program végére úgy osszák szét a 
pénzeszközöket, hogy jelentős 
rendszerszintű hatást garantáljanak, és 
kerüljék el a tevékenységek átfedését.

Módosítás 15

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A folyamatos nyomon követésen kívül 
a Bizottság legkésőbb 2017 végéig értékelő 
jelentést készít a célkitűzések elérésében 
mutatott hatékonyságnak, a program 
eredményességének és európai hozzáadott 
értékének értékelése érdekében, tekintettel 
a program megújítására, módosítására vagy 
felfüggesztésére vonatkozó határozatra. Az 
értékelés az egyszerűsítés hatályára, a 
belső és külső összehangoltságra, az összes 
célkitűzés folyamatos relevanciájára, 
valamint az intézkedéseknek az intelligens,
fenntartható és inkluzív növekedés uniós 
prioritásaihoz való hozzájárulására terjed 
ki. Figyelembe veszi az elődprogramok
(egész életen át tartó tanulás, Fiatalok 
lendületben, Erasmus Mundus és más 
nemzetközi felsőoktatási programok) 
hosszú távú hatásainak értékelésekor 
kapott eredményeket is.

(2) A folyamatos nyomon követésen kívül 
a Bizottság legkésőbb 2017. június 30-ig
értékelő jelentést készít a célkitűzések 
elérésében mutatott hatékonyságnak, a 
program eredményességének és európai 
hozzáadott értékének értékelése érdekében, 
tekintettel a program megújítására, 
módosítására vagy felfüggesztésére 
vonatkozó határozatra. Az értékelés az 
egyszerűsítés hatályára, a belső és külső 
összehangoltságra, az összes célkitűzés 
folyamatos relevanciájára, valamint az 
intézkedéseknek az intelligens, 
fenntartható és inkluzív növekedés uniós 
prioritásaihoz való hozzájárulására terjed 
ki. Figyelembe veszi az elődprogramok
(egész életen át tartó tanulás, Fiatalok 
lendületben, Erasmus Mundus és más 
nemzetközi felsőoktatási programok) 
hosszú távú hatásainak értékelésekor 
kapott eredményeket is.

Indokolás

A programot értékelő bizottsági jelentés időpontja jelenleg „2017 vége előtt” várható. 
Figyelembe véve a program e jelentést követő lehetséges változtatásainak végrehajtására 



AD\913191HU.doc 13/14 PE491.064v02-00

HU

szükséges időt, javasolt a határidő 2017 közepére történő előrehozása.

Módosítás 16

Rendeletre irányuló javaslat
21 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A nemzeti hatóság nemzeti szinten 
nyomon követi és felügyeli a program 
irányítását A nemzeti hatóság kellő időben 
tájékoztatja a Bizottságot és konzultál 
vele, mielőtt olyan döntést hoz, amely 
befolyásolhatja a program irányítását, 
különösen a nemzeti iroda tekintetében.

(5) A nemzeti hatóságnak és a
Bizottságnak együtt kell működnie a
nemzeti ügynökség munkájának nyomon 
követésében és felügyeletében, és 
tájékoztatniuk kell egymást az e területen 
végzett tevékenységeikről.

Indokolás
Az Európai Bizottság, a nemzeti iroda és a nemzeti hatóságok együttműködését érintő 
kapcsolatok rendezetlenek (a hatóság szerepe az iroda nemzeti társfinanszírozására és a 
program nemzeti szinten való végrehajtásában tapasztalt szabálytalanságok iránti 
felelősségvállalásra korlátozódik). A Bizottságnak és a nemzeti hatóságnak egyenlő szerepet 
kell játszania, és együtt kell működnie a munka nyomon követésében és irányításában. Az 
egész életen át tartó tanulás programjáról szóló jelenlegi határozat rendelkezéseit e 
vonatkozásban figyelembe kell venni.
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