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TRUMPAS PAGRINDIMAS

2011 m. lapkričio 23 d. Komisija priėmė pasiūlymą dėl reglamento, kuriuo sukuriama 
Sąjungos švietimo, mokymo, jaunimo ir sporto programa „ERASMUS VISIEMS“.
Pasiūlymu atkreipiamas dėmesys į surengtų viešų konsultacijų rezultatus ir į keturis trijų 
dabartinių šios srities programų (Mokymosi visą gyvenimą programos, programos „Veiklus 
jaunimas“ ir programos „Erasmus Mundus“) poveikio vertinimus, taip pat į parengiamuosius 
veiksmus sporto srityje, numatytus pagal 2007–2013 m. daugiametę finansinę programą.
Išanalizavus rezultatus priimtas sprendimas siūlyti vieną programą, kuria supaprastinami visi 
švietimo, mokymo, jaunimo ir sporto sričių Sąjungos veiksmai. Toks požiūris atitinka tai, kas 
numatyta 2012 m. vasario mėn. EK komunikate „2014–2020 m. daugiametės finansinės 
programos (DFP) paprastinimo darbotvarkė“, kuriuo apibrėžiama Komisijos pozicija visų 
pagal būsimą DFP numatytų programų atžvilgiu, kuria siekiama racionalizuoti dabartines 
priemones, kurti geresnę jų sąveiką ir mažinti biurokratiją bei valdymo išlaidas.
Komisijos nuomone, sukūrus naują struktūrą ir remiantis veikla grindžiamu lėšų paskirstymu 
būtų sudarytos sąlygos programų taisyklėms suderinti ir supaprastinti. Nustatyta aiški sąsaja 
su Finansinio reglamento nuostatomis.

Poveikis biudžetui 
2014–2020 m. laikotarpiui Komisija siūlo bendrą orientacinį finansinį 19,1 mln. EUR paketą.
Didžiausia asignavimų dalis (17,3 mln. EUR) tenka 1a išlaidų kategorijai ir preliminariai 
paskirstoma taip1: 
– 1 pagrindinis veiksmas – pavienių asmenų judumas mokymosi tikslais: 65 proc. (apie 2/3 

turimo biudžeto),
– 2 pagrindinis veiksmas – bendradarbiavimas inovacijų ir gerosios patirties sklaidos 

tikslais: 26 proc.,
– 3 pagrindinis veiksmas – politinių reformų rėmimas: 4 proc.,

– nacionalinių agentūrų veiklos dotacijos: 3 proc.,
– administracinės išlaidos: 2 proc.

Be to, Komisijos komunikate dėl programos „Erasmus visiems“ nurodytas toks lėšų 
skirtingiems švietimo sektoriams paskirstymas (tolygus atitinkamomis 2007–2013 m. 
programomis užtikrintam lygiui):
– aukštajam mokslui – 25 proc.,

– profesiniam rengimui bei mokymui ir suaugusiųjų mokymuisi – 17 proc.,
iš kurių suaugusiųjų mokymuisi – 2 proc.,

– bendrojo lavinimo mokykloms – 7 proc.;
– su jaunimu susijusiai veiklai – 7 proc.

                                               
1 Įskaitant 2 proc. programai „Jean Monnet“ ir 1 proc. sportui.
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Likę 1 812 mln. EUR bus gaunami pasinaudojant šiomis pagal 4 išlaidų kategoriją 
numatytomis priemonėmis: vystomojo bendradarbiavimo finansine priemone, Europos 
kaimynystės priemone, pasirengimo narystei pagalbos priemone, partnerystės priemone ir 
Europos plėtros fondu. Šiais asignavimais siekiama sujungti dabartines tarptautines 
programas („Erasmus Mundus“, „Tempus“, „Edulink“ ir „Alfa“).
Programoje atskiras skyrius bus skirtas sportui (1 proc. biudžeto) ir atskiras straipsnis 
iniciatyvai „Jean Monnet“ (2 proc. biudžeto).
Siekiant užtikrinti projektų stabilumą, lėšos bus skirstomos daugiamečiu pagrindu atitinkamai 
ketveriems ir trejiems metams.
Visas Komisijos programai „Erasmus visiems“ siūlomas biudžetas yra apie 70 proc. didesnis, 
palyginti su visu 2007–2013 m. laikotarpiu atitinkamoms programoms pagal 1a, 3b ir 4 
išlaidų kategorijas skirtu biudžetu (Komisijos duomenimis – 11 375 mln. EUR).

Toks padidėjimas daugiausia susijęs su aukštojo mokslo ir profesinio rengimo ir mokymo 
finansavimu.

4 išlaidų kategorijos įnašas bus didesnis apie 28 proc., palyginti su suma, numatyta 
dabartiniam susijusių programų („Erasmus Mundus“, „Tempus“, „Edulink“ ir „Alfa“) 
programavimo laikotarpiui.
Nuomonės referentė norėtų pabrėžti, kad siūloma suma yra tik orientacinė ir kad galutiniai 
šiai programai skiriami biudžeto asignavimai paaiškės tik užbaigus derybas dėl kitos DFP.
Todėl nuomonės referentė norėtų pakeisti visas pasiūlyme (ir pagal 1a išlaidų kategoriją, ir 
pagal 4 išlaidų kategoriją) numatytas orientacines sumas santykinėmis procentinėmis dalimis, 
siekdama išlaikyti pradinio Komisijos pasiūlymo santykį, nepriklausomą nuo faktinių 
suderintų DFP skaičių.
Be to, nuomonės referentė yra įsitikinusi, kad skirstymas kiekvienam sektoriui atskirai turėtų 
būti teisinio pagrindo dalis ir kad dėl tokio skirstymo reikėtų priimti biudžeto valdymo 
institucijos sprendimą, kurį vėliau, programavimo laikotarpiu, remiantis Komisijos įvertinimo 
ataskaita, būtų galima koreguoti. Visų pirma atskirus biudžeto asignavimus (turint omenyje 
atskirą biudžeto eilutę) reikėtų numatyti jaunimo sektoriui, kuriam dabartiniame pasiūlyme 
neskiriama pakankamai dėmesio.

PAKEITIMAI

Biudžeto komitetas ragina atsakingą Kultūros ir švietimo komitetą į savo pranešimą įtraukti 
šiuos pakeitimus:

Pakeitimas 1

Teisėkūros rezoliucijos projektas
1 a dalis (nauja)

Teisėkūros rezoliucijos projektas Pakeitimas

1a. pabrėžia, kad pasiūlyme dėl teisėkūros 
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procedūra priimamo akto numatant 
finansinį paketą tik suteikiama 
orientacinė informacija teisėkūros 
institucijai, ir tai, kad šis paketas gali būti 
patvirtintas tik pasiektus susitarimą dėl 
pasiūlymo dėl reglamento, kuriuo 
nustatoma 2014–2020 m. daugiametė 
finansinė programa;

Pagrindimas

Šiame pasiūlyme dėl teisėkūros procedūra priimamo akto nurodytas finansinis paketas yra tik 
orientacinis ir jo galutinė suma negali būti nustatyta, kol nebus pasiektas susitarimas dėl 
reglamento dėl daugiametės finansinės programos.

Pakeitimas 2

Teisėkūros rezoliucijos projektas
1 b dalis (nauja)

Teisėkūros rezoliucijos projektas Pakeitimas

1b. primena savo 2011 m. birželio 8 d. 
rezoliuciją „Investicijos į ateitį. Naujoji 
daugiametė finansinė programa (DFP), 
skirta konkurencingai, tvariai ir 
integracinei Europai“1; primena, kad 
pagal naująją DFP reikalingi pakankami 
papildomi ištekliai, kad Sąjunga galėtų 
įgyvendinti dabartinius politinius 
prioritetus ir naujas užduotis, numatytas 
Lisabonos sutartyje, taip pat reaguoti į 
nenumatytus įvykius; ragina Tarybą, jei ji 
nepritaria šiam požiūriui, aiškiai 
nurodyti, kurių jos politinių prioritetų 
arba projektų būtų galima visiškai 
atsisakyti, nepaisant įrodytos jų pridėtinės 
vertės Europai; atkreipia dėmesį į tai, kad 
net padidinus kitos DFP išteklius bent 
5 proc., palyginti su 2013 m. lygmeniu, 
būtų galima tik ribotai prisidėti siekiant 
patvirtintų Sąjungos tikslų ir 
įsipareigojimų bei įgyvendinant Sąjungos 
solidarumo principą;
_______________
1 Priimti tekstai, P7_TA(2011)0266.
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Pakeitimas 3

Pasiūlymas dėl reglamento
6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6) 2009 m. gegužės 12 d. Europos 
Sąjungos Taryba paskelbė Europos 
bendradarbiavimo švietimo ir mokymo 
srityje strateginę programą („ET 2020“), 
kurioje nustatyti keturi strateginiai tikslai, 
kad būtų įveiktos likusios kliūtys, sukurta 
žiniomis grindžiama Europa, o mokymasis 
visą gyvenimą taptų realybe;

(6) 2009 m. gegužės 12 d. Europos 
Sąjungos Taryba paskelbė Europos 
bendradarbiavimo švietimo ir mokymo 
srityje strateginę programą („ET 2020“), 
kurioje nustatyti keturi strateginiai tikslai, 
kad būtų įveiktos likusios kliūtys, sukurta 
žiniomis grindžiama Europa, o mokymasis 
visą gyvenimą taptų realybe. Šie tikslai bus 
pasiekti tik tuo atveju, jei bus skirtas 
atitinkamas finansavimas;

Pakeitimas 4

Pasiūlymas dėl reglamento
24 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(24) būtina užtikrinti, kad visa pagal šią 
Programą vykdoma veikla teiktų 
papildomos naudos Europai, papildytų 
valstybių narių veiklą ir atitiktų Sutarties 
dėl Europos Sąjungos veikimo 167 
straipsnio 4 dalį bei derėtų su kita Sąjungos 
veikla, visų pirma tokiose srityse kaip 
kultūra, moksliniai tyrimai, pramonės ir 
regioninė politika, plėtros politika ir išorės 
santykiai;

(24) būtina užtikrinti, kad visa pagal šią 
Programą vykdoma veikla teiktų 
papildomos naudos Europai, būtų geriau 
koordinuojama su valstybių narių veikla 
ir ją papildytų, būtų užtikinta didesnė 
biudžeto ir valstybių narių veiklos sąveika, 
būtų veiksmingesnė ir matomesnė ir 
atitiktų Sutarties dėl Europos Sąjungos 
veikimo 167 straipsnio 4 dalį bei derėtų su 
kita Sąjungos veikla, visų pirma tokiose 
srityse kaip kultūra, moksliniai tyrimai, 
pramonės ir regioninė politika, plėtros 
politika ir išorės santykiai;
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Pakeitimas 5

Pasiūlymas dėl reglamento
25 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(25) norint efektyviai valdyti veiklą, 
įskaitant vertinimą ir stebėseną, reikia 
nustatyti specialius veiklos rodiklius, iš 
kurių ilgainiui būtų matyti raidos 
tendencijos ir kurie būtų realistiški, 
atspindėtų intervencijos logiką ir derėtų su 
nustatytų tikslų ir veiksmų hierarchija;

(25) norint efektyviai valdyti veiklą, 
įskaitant vertinimą ir stebėseną, reikia 
nustatyti specialius veiklos rodiklius, iš 
kurių ilgainiui būtų matyti raidos 
tendencijos ir kurie būtų realistiški, 
atspindėtų intervencijos logiką ir derėtų su 
nustatytų tikslų ir veiksmų hierarchija. 
Komisija turėtų kasmet stebėti programos 
įgyvendinimą, siekdama įvertinti 
rezultatus bei poveikį remdamasi šiais 
rodikliais, kurie turėtų sudaryti būtiną 
pagrindą vertinant, kokiu mastu buvo 
pasiekti programos tikslai;

Pakeitimas 6

Pasiūlymas dėl reglamento
32 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(32a) atsižvelgdama į biudžeto valdymo 
institucijos įgaliojimus vykdant metinę 
biudžeto procedūrą Europos Komisija 
turėtų pristatyti biudžeto projektą šios 
programos laikotarpiui, paremtą 
atskiromis biudžeto eilutėmis, skirtomis 
kiekvienam programos veiksmui, kaip 
numatyta šio reglamento 13 straipsnyje. 
Taip bus užtikrintas didesnis aiškumas ir 
skaidrumas kasmet skirstant išteklius 
skirtingoms programos sudedamosioms 
dalims;
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Pakeitimas 7

Pasiūlymas dėl reglamento
32 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(32b) išlaidų panaudojimo ir kokybės 
gerinimas turėtų būti pagrindiniai 
principai, kuriais vadovaujantis būtų 
siekiama programos tikslų, kartu 
užtikrinant geriausią finansinių išteklių 
panaudojimą;

Pakeitimas 8

Pasiūlymas dėl reglamento
32 c konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(32c) svarbu, kad būtų užtikrintas 
patikimas programos finansų valdymas ir 
ji būtų įgyvendinama kuo veiksmingiau ir 
vartotojui priimtiniausiu būdu, taip pat 
užtikrinant teisinį tikrumą ir programos 
prieinamumą visiems dalyviams;

Pakeitimas 9

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Programos įgyvendinimo nuo 2014 m. 
sausio 1 d. finansinis paketas yra 
17 299 000 000 EUR.

1. Kaip nustatyta .../... Europos 
Parlamento, Tarybos ir Komisijos 
tarpinstitucinio susitarimo dėl 
bendradarbiavimo biudžeto klausimais ir 
patikimo finansų valdymo […] punkte, 
programos įgyvendinimo nuo 2014 m. 
sausio 1 d. finansinis paketas, kuris yra 
pagrindinis orientacinis dydis biudžeto 
valdymo institucijai vykdant metinę 
biudžeto procedūrą, yra 
17 299 000 000 EUR.
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Atskiriems Programos veiksmams 
skiriamos tokios sumos:

Atskiriems Programos veiksmams 
skiriamos tokios sumos:

a) švietimo, mokymo ir jaunimo reikalų 
veiklai, kaip nustatyta 6 straipsnio 1 dalyje, 
skiriama 16 741 738 000 EUR;

a) švietimo, mokymo ir jaunimo reikalų 
veiklai, kaip nustatyta 6 straipsnio 1 dalyje, 
skiriama 97 proc., iš kurių 7 proc. – su 
jaunimu susijusiai veiklai.
Kiekvienam iš šių sektorių numatomi 
tokie mažiausi asignavimai:
– aukštajam mokslui – XX proc.;
– profesiniam rengimui ir mokymui bei 
suaugusiųjų mokymuisi – XX proc., iš 
kurių suaugusiųjų mokymuisi – XX proc.;
– bendrojo lavinimo mokykloms –
XX proc.
Tesisėkūros institucija gali keisti šiuos 
orientacinius procentinius dydžius 
antrojoje programavimo laikotarpio 
pusėje, kai Komisija pateiks įvertinimo 
ataskaitą.

b) „Jean Monnet“ veiklai, kaip nustatyta 10 
straipsnyje, skiriama 318 435 000 EUR;

b) „Jean Monnet“ veiklai, kaip nustatyta 
10 straipsnyje, skiriama 2 proc.;

c) sporto veiklai, kaip nustatyta III 
skyriuje, skiriama 238 827 000 EUR.

c) sporto veiklai, kaip nustatyta 
III skyriuje, skiriama 1 proc.

Pagrindimas
Vietoj tikslių skaičių nurodant procentinius dydžius galima išlaikyti įvairių asignavimų ir viso 
finansinio paketo proporcijas, neatsižvelgiant į faktinius galiausiai suderintus skaičius. Be to, 
kadangi biudžeto valdymo institucija sprendžia, kam skirti asignavimus, paskirstymas 
sektoriais turi būti teisinio pagrindo dalis. Tačiau dėl kiekvienam sektoriui skirtinų sumų 
sprendžia vadovaujantis komitetas.

Pakeitimas 10

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Be 1 dalyje nustatyto finansinio paketo, 
siekiant skatinti tarptautinį aukštojo 
mokslo matmenį, preliminari 
1 812 100 000 EUR suma29 pagal išorės 
veiksmų priemones (Vystomojo 

2. Be 1 dalyje nustatyto finansinio paketo, 
siekiant skatinti tarptautinį aukštojo 
mokslo matmenį, preliminari suma, 
atitinkanti 2 proc. taikomoms priemonėms
(Vystomojo bendradarbiavimo priemonę, 
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bendradarbiavimo priemonę, Europos 
kaimynystės priemonę, Pasirengimo 
narystei pagalbos priemonę, Europos 
partnerystės priemonę, Europos plėtros 
fondą), bus skirta veiklai, susijusiai su 
judumu mokymosi tikslais iš 18 straipsnio 
1 dalyje nenurodytų šalių ir į jas, ir 
bendradarbiavimui bei politiniam dialogui 
su tų šalių valdžios institucijomis ir kitomis 
organizacijomis. Šių lėšų naudojimas 
reglamentuojamas šio reglamento 
nuostatomis.

Europos kaimynystės priemonę, 
Pasirengimo narystei pagalbos priemonę, 
Europos partnerystės priemonę, Europos 
plėtros fondą) skiriamų finansinių 
asignavimų, bus skirta veiklai, susijusiai su 
judumu mokymosi tikslais iš 18 straipsnio 
1 dalyje nenurodytų šalių ir į jas, ir 
bendradarbiavimui bei politiniam dialogui 
su tų šalių valdžios institucijomis ir kitomis 
organizacijomis. Šių lėšų naudojimas 
reglamentuojamas šio reglamento 
nuostatomis.

Pagrindimas

Vietoj tikslių skaičių nurodant procentinius dydžius galima išlaikyti įvairių asignavimų ir viso 
finansinio paketo proporcijas, neatsižvelgiant į faktinius galiausiai suderintus skaičius.

Pakeitimas 11

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 3 dalies 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Orientacinės procentinės sumos, dėl kurių 
susitarta, nepažeidžia biudžeto valdymo 
institucijos įgaliojimų vykdant metinę 
biudžeto sudarymo procedūrą.

Pagrindimas

Kadangi iki 2020 m. negalima tiksliai numatyti, kaip konkrečiai bus vykdomos visos trys 
veiksmų rūšys (pavienių asmenų judumas mokymosi tikslais, bendradarbiavimas inovacijų ir 
gerosios patirties sklaidos tikslais ir politinių reformų rėmimas), 2017 m. reikėtų persvarstyti 
visas jiems skirtas asignavimų sumas.

Pakeitimas 12

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a. Programai skirtomis lėšomis taip pat 
numatomos veiklos dotacijos pilietinės 
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visuomenės organizacijoms, 
užsiimančioms su jaunimu susijusia 
veikla, ypatingą dėmesį skiriant Europos 
jaunimo organizacijoms.

Pagrindimas

Įrodyta, kad Europos jaunimo organizacijos yra svarbios skatinant ir įgyvendinant visų rūšių 
su jaunimu susijusią veiklą, taip pat padedant jaunimui visoje Sąjungoje. Iš ES biudžeto 
skiriamos veiklos dotacijos dažnai būna vienintelis tokios rūšies organizacijų finansavimo 
šaltinis ir yra labai svarbios jų egzistavimui.

Pakeitimas 13

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Pavienių asmenų judumui mokymosi 
tikslais, kaip nustatyta 6 straipsnio 1 dalies 
a punkte, skirtos lėšos, kurias valdo 
nacionalinės agentūros, skirstomos 
remiantis tokiais kriterijais kaip gyventojų 
skaičius, atitinkamos valstybės narės 
gyvenimo lygis, atstumai tarp atitinkamų 
valstybių narių sostinių ir veiklos 
rezultatai. Pagal veiklos rezultatus, 
atsižvelgiant į 7 ir 8 dalyje nurodytus 
kriterijus, skiriama 25 proc. visų lėšų.

6. Pavienių asmenų judumui mokymosi 
tikslais, kaip nustatyta 6 straipsnio 1 dalies 
a punkte, skirtos lėšos, kurias valdo 
nacionalinės agentūros, skirstomos 
remiantis tokiais kriterijais kaip gyventojų 
skaičius, atitinkamos siunčiančiosios ir 
priimančiosios valstybės narės gyvenimo 
lygis, atstumai tarp atitinkamų valstybių 
narių sostinių ir veiklos rezultatai. Pagal 
veiklos rezultatus, atsižvelgiant į 7 ir 8 
dalyje nurodytus kriterijus, skiriama 
25 proc. visų lėšų.

Pakeitimas 14

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) lėšų paskirstymu svarbiausiems švietimo 
sektoriams, siekiant, kad iki Programos 
pabaigos būtų skirta pakankamai lėšų 
reikšmingam sisteminiam poveikiui 
užtikrinti.

b) lėšų paskirstymu svarbiausiems švietimo 
sektoriams, siekiant, kad iki Programos 
pabaigos būtų skirta pakankamai lėšų 
reikšmingam sisteminiam poveikiui 
užtikrinti ir išvengti veiklos dubliavimosi.
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Pakeitimas 15

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Komisija ne tik užtikrina nuolatinę 
Programos stebėseną, bet ir ne vėliau kaip 
iki 2017 m. pabaigos parengia vertinimo 
ataskaitą, kad galėtų įvertinti, kaip sekasi 
siekti tikslų, Programos veiksmingumą ir 
Europai teikiamą naudą, ir kad prireikus 
galėtų nuspręsti atnaujinti, iš dalies pakeisti 
ar nutraukti Programą. Vertinant reikia 
atsižvelgti į tokius aspektus kaip 
supaprastinimo mastas, vidaus ir išorės 
veiksmų suderinamumas, tikslų 
aktualumas, indėlis siekiant Sąjungos 
prioritetų, susijusių su pažangiu, tvariu ir 
integraciniu augimu. Taip pat 
atsižvelgiama į ankstesnių programų –
Mokymosi visą gyvenimą, „Veiklaus 
jaunimo“, „Erasmus Mundus“ ir kitų 
tarptautinių aukštojo mokslo programų –
ilgalaikio poveikio vertinimo rezultatus.

2. Komisija ne tik užtikrina nuolatinę 
Programos stebėseną, bet ir vėliausiai iki 
2017 m. birželio 30 d. parengia vertinimo 
ataskaitą, kad galėtų įvertinti, kaip sekasi 
siekti tikslų, Programos veiksmingumą ir 
Europai teikiamą naudą, ir kad prireikus 
galėtų nuspręsti atnaujinti, iš dalies pakeisti 
ar nutraukti Programą. Vertinant reikia 
atsižvelgti į tokius aspektus kaip 
supaprastinimo mastas, vidaus ir išorės 
veiksmų suderinamumas, tikslų 
aktualumas, indėlis siekiant Sąjungos 
prioritetų, susijusių su pažangiu, tvariu ir 
integraciniu augimu. Taip pat 
atsižvelgiama į ankstesnių programų –
Mokymosi visą gyvenimą, „Veiklaus 
jaunimo“, „Erasmus Mundus“ ir kitų 
tarptautinių aukštojo mokslo programų –
ilgalaikio poveikio vertinimo rezultatus.

Pagrindimas

Komisijos atliekama Programos vertinimo ataskaita numatoma „ne vėliau kaip iki 2017 m. 
pabaigos“. Atsižvelgiant į tai, kiek reikia laiko galimiems Programos pokyčiams po šios 
ataskaitos įgyvendinti, galėtų būti pasiūlyta paankstinti šį terminą iki 2017 m. vidurio.

Pakeitimas 16

Pasiūlymas dėl reglamento
21 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Nacionalinė institucija stebi ir prižiūri 
Programos valdymą nacionaliniu 
lygmeniu. Ji informuoja Komisiją ir 
konsultuojasi su ja prieš priimdama bet 
kokius Programos valdymui poveikį 
padaryti galinčius sprendimus, ypač 
susijusius su nacionaline agentūra.

5. Nacionalinė institucija ir Komisija 
bendradarbiauja stebint ir prižiūrint 
nacionalinę agentūrą ir praneša viena 
kitai apie savo veiklą šioje srityje.
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Pagrindimas
Su Europos Komisijos, nacionalinės agentūros ir nacionalinių institucijų bendradarbiavimu 
susiję santykiai nebuvo nustatyti (nacionalinės institucijos vaidmuo – tik teikti bendrą 
nacionalinį finansavimą agentūrai ir prisiimti atsakomybę už bet kokius nesklandumus, 
kilusius įgyvendinant programą nacionaliniu lygmeniu). Komisijai ir nacionalinei institucijai 
turėtų tekti vienodas vaidmuo, jos taip pat turėtų bendradarbiauti stebėsenos ir priežiūros 
srityje. Šiuo požiūriu reikėtų atsižvelgti į dabartinio sprendimo dėl Mokymosi visą gyvenimą 
programos nuostatas.
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