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STRUČNÉ ODÔVODNENIE

Komisia prijala 23. novembra 2011 svoj návrh nariadenia, ktorým sa zriaďuje ERASMUS 
PRE VŠETKÝCH, program Únie pre vzdelávanie, odbornú prípravu, mládež a šport.
V návrhu sú zohľadnené výsledky verejnej konzultácie a štyroch posúdení vplyvu týkajúcich 
sa troch existujúcich programov v tejto oblasti (program celoživotného vzdelávania, Mládež 
v pohybe a Erasmus Mundus) a prípravných opatrení v oblasti športu v súvislosti s VFR 2007 
– 2013.
Analýza výsledkov viedla k rozhodnutiu navrhnúť jediný program, do ktorého sa začlenia 
všetky opatrenia Únie v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže a športu. Tento 
prístup je v súlade s oznámením Európskej komisie z februára 2012 s názvom Program 
zjednodušenia VFR na obdobie rokov 2014 – 2020, v ktorom je vymedzené smerovanie 
Komisie týkajúce sa všetkých nových programov v rámci VFR, pokiaľ ide o racionalizáciu 
existujúcich nástrojov, posilnenie súčinnosti medzi nimi, zníženie administratívnej záťaže 
a nákladov na riadenie.

Podľa názoru Komisie nová štruktúra umožní harmonizáciu a zjednodušenie pravidiel 
programov tým, že prideľovanie finančných prostriedkov bude založené na výkonnosti. 
V návrhu je ustanovené úzke prepojenie s ustanoveniami nariadenia o rozpočtových 
pravidlách.

Vplyv na rozpočet 
Komisia navrhuje, aby sa na obdobie 2014 – 2020 vyčlenilo finančné krytie v celkovej 
orientačnej výške 19,1 milióna EUR.

Najväčšia časť finančných prostriedkov (17,3 milióna EUR) je vyčlenená v rámci okruhu 1a, 
pričom ich orientačné rozdelenie je takéto1: 

– kľúčová akcia 1 – mobilita jednotlivcov v oblasti vzdelávania: 65 % (cca 2/3 dostupných
prostriedkov),

– kľúčová akcia 2 – spolupráca v oblasti inovácií a osvedčených postupov: 26%,
– kľúčová akcia 3 – podpora reformy politiky: 4%,

– granty na prevádzku národných agentúr: 3%,
– administratívne výdavky: 2%.

Okrem toho je v oznámení Komisie o programe ERASMUS PRE VŠETKÝCH špecifikované 
toto rozdelenie medzi jednotlivými sektormi vzdelávania (zodpovedajúce úrovniam, ktoré sú 
zaručené príslušnými programami na roky 2007 – 2013):
– vysokoškolské vzdelávanie: 25%,

– odborné vzdelávanie a príprava a vzdelávanie dospelých: 17%,
z toho vzdelávanie dospelých: 2%,

– školské vzdelávanie: 7%,

                                               
1 Vrátane 2 % na program Jean Monnet a 1 % na šport.
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– mládež: 7%.
Zvyšné prostriedky vo výške 1 812 miliónov EUR budú pridelené z týchto nástrojov v rámci 
okruhu 4: nástroj financovania rozvojovej spolupráce, nástroj európskeho susedstva, nástroj 
predvstupovej pomoci, nástroj partnerstva a Európsky rozvojový fond. Tieto rozpočtové 
prostriedky sú určené na integráciu súčasných medzinárodných programov (Erasmus Mundus, 
Tempus, Edulink a Alfa).

V rámci programu bude samostatná kapitola venovaná športu (1 % rozpočtu) a jeden 
samostatný článok iniciatíve Jean Monnet (2 % rozpočtu).

O prideľovaní prostriedkov sa bude rozhodovať na viacročnom základe na 4 a potom 3 roky, 
aby sa mohla zaručiť stabilita projektov.

Celkový rozpočet, ktorý navrhuje Komisia pre program ERASMUS PRE VŠETKÝCH, 
predstavuje zvýšenie o cca 70 % v porovnaní s celkovými rozpočtovými prostriedkami, ktoré 
sa prideľujú na príslušné programy v okruhoch 1a, 3b a 4 v rámci programového obdobia 
2007 – 2013 (podľa údajov Komisie 11 375 miliónov EUR).

Objem tohto zvýšenia sa týka finančných prostriedkov pre oblasť vysokoškolského 
vzdelávania a odborného vzdelávania a prípravy.

Pokiaľ ide o prostriedky z okruhu 4, toto zvýšenie predstavuje cca 28 % v porovnaní s tým, čo 
bolo pre príslušné programy (Erasmus Mundus, Tempus, Alfa a Edulink) navrhnuté 
v súčasnom programovom období.
Spravodajkyňa by chcela zdôrazniť, že navrhovaná suma je len orientačná a konečná výška 
dostupných rozpočtových prostriedkov pre tento program bude známa až po ukončení 
rokovaní o budúcom VFR.

Preto by spravodajkyňa chcela všetky orientačné sumy uvedené v návrhu (v okruhu 1a aj 
v okruhu 4) nahradiť príslušnými percentuálnymi údajmi, aby sa zachoval pomer pôvodného 
návrhu Komisie nezávisle od údajov dohodnutých v súčasnom VFR.
Spravodajkyňa je navyše presvedčená, že prostriedky by sa mali jednotlivým sektorom 
prideliť v rámci právneho základu a prostredníctvom rozhodnutia rozpočtového orgánu 
s možnosťou neskorších úprav počas programového obdobia na základe hodnotiacej správy 
Komisie. Predovšetkým by sa malo pre sektor Mládež ustanoviť osobitné pridelenie 
rozpočtových prostriedkov (zahŕňajúce osobitný rozpočtový riadok), čo v návrhu chýba.

POZMEŇUJÚCE A DOPLŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre rozpočet vyzýva Výbor pre kultúru a vzdelávanie, aby ako gestorský výbor zaradil 
do svojej správy tieto pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1

Návrh legislatívneho uznesenia
Odsek 1a (nový)
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Návrh legislatívneho uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1a. Poukazuje na to, že finančné krytie 
vymedzené v legislatívnom návrhu je len 
orientačný údaj pre zákonodarný orgán 
a nemôže byť presne stanovené, kým sa 
nedosiahne dohoda o návrhu nariadenia, 
ktorým sa ustanovuje viacročný finančný 
rámec na roky 2014 – 2020;

Odôvodnenie

Finančné krytie uvedené v legislatívnom návrhu má len orientačný charakter a nemožno ho 
pevne stanoviť dovtedy, kým sa nedosiahne dohoda o nariadení o viacročnom finančnom 
rámci.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 2

Návrh legislatívneho uznesenia
Odsek 1b (nový)

Návrh legislatívneho uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1b. Pripomína svoje uznesenie z 8. júna 
2011 s názvom Investovanie do 
budúcnosti: nový viacročný finančný 
rámec (VFR) pre konkurencieschopnú, 
udržateľnú a inkluzívnu Európu1; 
opakuje, že v nasledujúcom VFR je 
potrebný dostatok dodatočných zdrojov, 
ktoré umožnia Únii plniť existujúce 
politické priority a nové úlohy ustanovené 
v Lisabonskej zmluve, ako aj reagovať 
na nepredvídané udalosti. vyzýva Radu, 
aby v prípade, že s týmto prístupom 
nesúhlasí, jasne uviedla, ktorých z jej 
politických priorít alebo projektov sa 
možno úplne vzdať aj napriek ich 
preukázanej európskej pridanej hodnote; 
zdôrazňuje, že aj pri zvýšení objemu 
zdrojov v nasledujúcom VFR minimálne 
o 5 % oproti roku 2013 je možné len 
obmedzene prispieť k dosiahnutiu 
dohodnutých cieľov a záväzkov Únie 
a k naplneniu zásady solidarity Únie;
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_______________
1 Prijaté texty, P7_TA(2011)0266.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 3

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(6) Rada Európskej únie predložila 
12. mája 2009 výzvu na zriadenie 
strategického rámca pre európsku 
spoluprácu vo vzdelávaní a odbornej 
príprave (ET 2020), ktorým sa stanovujú 
štyri strategické ciele v snahe riešiť 
náročné úlohy, ktoré zostávajú pri 
vytváraní znalostnej Európy a pri 
sprístupňovaní celoživotného vzdelávania 
pre všetkých.

(6) Rada Európskej únie predložila 
12. mája 2009 výzvu na zriadenie 
strategického rámca pre európsku 
spoluprácu vo vzdelávaní a odbornej 
príprave (ET 2020), ktorým sa stanovujú 
štyri strategické ciele v snahe riešiť 
náročné úlohy, ktoré zostávajú pri 
vytváraní znalostnej Európy a pri 
sprístupňovaní celoživotného vzdelávania 
pre všetkých. Tieto ciele sa dosiahnu iba 
vtedy, ak bude k dispozícii primeraná 
úroveň finančných prostriedkov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 4

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 24

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(24) Je potrebné zabezpečiť európsku 
pridanú hodnotu všetkých akcií 
vykonávaných v rámci programu 
a súčinnosť s činnosťami členských štátov 
v súlade s článkom 167 ods. 4 Zmluvy 
o fungovaní Európskej únie a s ostatnými 
činnosťami, najmä v oblasti kultúry, 
výskumu, priemyselnej politiky a politiky 
súdržnosti, politiky rozširovania 
a zahraničných vzťahov.

(24) Je potrebné zabezpečiť európsku 
pridanú hodnotu všetkých akcií 
vykonávaných v rámci programu, ako aj 
lepšiu koordináciu a súčinnosť, lepšiu 
efektívnosť a zviditeľnenie, ako aj väčšiu
súčinnosť s činnosťami členských štátov 
v rozpočtovej oblasti v súlade 
s článkom 167 ods. 4 Zmluvy o fungovaní 
Európskej únie a s ostatnými činnosťami, 
najmä v oblasti kultúry, výskumu, 
priemyselnej politiky a politiky súdržnosti, 
politiky rozširovania a zahraničných 
vzťahov.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 5

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 25

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(25) Účinné riadenie výkonnosti, 
zahŕňajúce hodnotenie a monitorovanie, si
vyžaduje vypracovanie osobitných 
ukazovateľov výkonnosti, ktoré je možné 
merať dlhodobo a ktoré sú realistické 
a zároveň zohľadňujú aj logiku intervencie; 
a ktoré sú dôležité pre príslušnú hierarchiu 
cieľov a aktivít.

(25) Účinné riadenie výkonnosti 
zahŕňajúce hodnotenie a monitorovanie si 
vyžaduje vypracovanie osobitných 
ukazovateľov výkonnosti, ktoré je možné 
merať dlhodobo a ktoré sú realistické 
a zároveň zohľadňujú aj logiku intervencie; 
a ktoré sú dôležité pre príslušnú hierarchiu 
cieľov a aktivít. Komisia by mala za 
pomoci uvedených ukazovateľov 
každoročne monitorovať vykonávanie 
programu na účely posúdenia výsledkov a 
vplyvu, čo by malo poskytnúť minimálny 
základ pre posúdenie rozsahu, v akom boli 
dosiahnuté ciele programu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 6

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 32a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(32a) Európska komisia by mala predložiť 
návrh rozpočtu na celú dobu trvania tohto 
programu na základe samostatných 
rozpočtových riadkov zameraných na 
každú z akcií programu, ako je stanovené 
v článku 13 tohto nariadenia, pričom by 
mala zároveň rešpektovať právomoci 
rozpočtového orgánu v rámci ročného 
rozpočtového postupu. Zaručí sa tým 
väčšia prehľadnosť a transparentnosť 
každoročného prideľovania zdrojov na 
rôzne zložky programu.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 7

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 32b (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(32b) Zlepšenie uplatňovania a kvality 
vynakladaných prostriedkov by malo 
predstavovať hlavné zásady na 
dosiahnutie cieľov tohto programu 
a zároveň zaručiť optimálne využívanie 
finančných zdrojov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 8

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 32c (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(32c) Je dôležité zabezpečiť riadne 
finančné hospodárenie v rámci tohto 
programu a jeho realizáciu čo 
najúčinnejším a z hľadiska užívateľov čo 
najjednoduchším spôsobom a zabezpečiť 
tiež právnu istotu a dostupnosť programu 
pre všetkých účastníkov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 9

Návrh nariadenia
Článok 13 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Finančné krytie na vykonávanie tohto 
programu od 1. januára 2014 je stanovené 
na 17 299 000 000 EUR.

1. V zmysle bodu [...] 
medziinštitucionálnej dohody medzi 
Európskym parlamentom, Radou 
a Komisiou z .../... o spolupráci v oblasti 
rozpočtu a riadnom finančnom 
hospodárení je finančné krytie na 
vykonávanie tohto programu od 1. januára 
2014, ktorý predstavuje pre rozpočtový 
orgán hlavnú referenciu pri ročnom 
rozpočtovom postupe, stanovené 
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na 17 299 000 000 EUR.
Na akcie programu sa pridelia tieto sumy: Na akcie programu sa pridelia tieto sumy:

a) 16 741 738 000 EUR na akcie v oblasti 
vzdelávania, odbornej prípravy a mládeže 
podľa článku 6 ods. 1;

a) 97 % na akcie v oblasti vzdelávania, 
odbornej prípravy a mládeže, z toho 7 % 
pre oblasť mládeže, podľa článku 6 ods. 1;

Pre každý z uvedených sektorov sa 
ustanovuje takéto minimálne pridelenie 
prostriedkov:
– vysokoškolské vzdelávanie: XX %
odborné vzdelávanie a príprava 
a vzdelávanie dospelých: XX %, z toho 
vzdelávanie dospelých: XX %
– školské vzdelávanie: XX %
Tieto orientačné percentuálne údaje môže 
legislatívny orgán zmeniť pre druhú 
polovicu programového obdobia na 
základe hodnotiacej správy Komisie.

b) 318 435 000 EUR na činnosti programu 
Jean Monnet podľa článku 10;

b) 2 % na činnosti programu Jean Monnet 
podľa článku 10;

c) 238 827 000 EUR na akcie týkajúce sa 
športu podľa kapitoly III.

c) 1 % na akcie týkajúce sa športu podľa 
kapitoly III.

Odôvodnenie
Uvedenie percentuálnych údajov namiesto vyčíslených súm umožňuje zachovať pomer 
rôzneho prideľovania prostriedkov vo vzťahu k celkovému finančnému krytiu nezávisle od 
aktuálneho vyčíslenia súm, ktoré bolo eventuálne dohodnuté. Okrem toho musí byť pridelenie 
prostriedkov jednotlivým sektorom súčasťou právneho základu, pretože o pridelení 
rozpočtových prostriedkov rozhoduje rozpočtový orgán. Rozhodnutie o sumách, ktoré sa majú 
prideliť jednotlivým sektorom, však patrí do oblasti právomocí zodpovedného výboru.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 10

Návrh nariadenia
Článok 13 – odsek 2 – prvý pododsek

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Navyše k finančnému krytiu uvedenému 
v odseku 1 a s cieľom podporovať 
medzinárodný rozmer, najmä v oblasti 
vysokoškolského vzdelávania sa pridelí 
orientačná suma vo výške 1 812 100 EUR 
z rôznych externých nástrojov (nástroj 

2. Navyše k finančnému krytiu uvedenému 
v odseku 1 a s cieľom podporovať 
medzinárodný rozmer, najmä v oblasti 
vysokoškolského vzdelávania sa pridelí 
orientačná suma zodpovedajúca 2 % 
finančných prostriedkov, ktoré sú 
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financovania rozvojovej spolupráce, 
nástroj európskeho susedstva, nástroj 
predvstupovej pomoci, nástroj partnerstva 
a Európsky rozvojový fond) na akcie 
moblity v oblasti vzdelávania do alebo 
z krajín iných ako sú krajiny podľa článku 
18 ods. 1 a na spoluprácu a dialóg v rámci 
politiky 
s úradmi/inštitúciami/organizáciami 
z týchto krajín. Na využívanie týchto 
finančných prostriedkov sa uplatňujú
ustanovenia tohto nariadenia.

k dispozícii pre zapojené nástroje (nástroj 
financovania rozvojovej spolupráce, 
nástroj európskeho susedstva, nástroj 
predvstupovej pomoci, nástroj partnerstva 
a Európsky rozvojový fond), na akcie 
mobility v oblasti vzdelávania do alebo 
z krajín iných, ako sú krajiny podľa článku 
18 ods. 1, a na spoluprácu a politický 
dialóg 
s orgánmi/inštitúciami/organizáciami 
z týchto krajín. Na využívanie týchto 
finančných prostriedkov sa budú 
uplatňovať ustanovenia tohto nariadenia.

Odôvodnenie

Uvedenie percentuálnych údajov namiesto vyčíslených súm umožňuje zachovať pomer 
rôzneho prideľovania prostriedkov vo vzťahu k celkovému finančnému krytiu nezávisle od 
aktuálneho vyčíslenia súm, ktoré bolo eventuálne dohodnuté.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 11

Návrh nariadenia
Článok 13 – odsek 3 – pododsek 1a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Dohodnuté orientačné percentuálne 
hodnoty nemajú vplyv na právomoci 
rozpočtového orgánu v rámci ročného 
rozpočtového orgánu.

Odôvodnenie

Keďže nie je možné presne predvídať, ako sa budú všetky tri typy akcií (mobilita jednotlivcov, 
spolupráca v oblasti inovácií a osvedčených postupov, podpora reformy politiky) vyvíjať až 
do roku 2020, celkové pridelenie prostriedkov medzi ne by sa malo v roku 2017 preskúmať.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 12

Návrh nariadenia
Článok 13 – odsek 4a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

4a. Z finančných prostriedkov pridelených 
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na program sa pokrývajú aj granty na 
prevádzku organizácií občianskej 
spoločnosti, ktoré pôsobia v oblasti 
mládeže, s osobitným dôrazom na 
európske mládežnícke organizácie.

Odôvodnenie

Európske mládežnícke organizácie sa osvedčili ako užitočný nástroj pri presadzovaní 
a vykonávaní všetkých typov aktivít v oblasti mládeže, ako aj pri oslovovaní mladých ľudí 
v celej Únii. Granty na prevádzku udeľované z rozpočtu EÚ sú pre tento typ organizácií často 
jediným zdrojom financií a majú zásadný význam pre ich existenciu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 13

Návrh nariadenia
Článok 13 – odsek 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

6. Finančné prostriedky na mobilitu 
jednotlivcov v oblasti vzdelávania podľa 
článku 6 ods. 1 písm. a), s ktorými má 
hospodáriť národná agentúra, sa prideľujú 
na základe počtu obyvateľov a nákladov na 
živobytie v členskom štáte, na základe 
vzdialenosti medzi hlavnými mestami 
členských štátov a na základe výkonnosti. 
Parameter výkonnosti predstavuje 25 % 
z celkových finančných prostriedkov 
v súlade s kritériami podľa odsekov 7 a 8.

6. Finančné prostriedky na mobilitu 
jednotlivcov v oblasti vzdelávania podľa 
článku 6 ods. 1 písm. a), s ktorými má 
hospodáriť národná agentúra, sa prideľujú 
na základe počtu obyvateľov a nákladov na 
živobytie vo vysielajúcom a 
v hostiteľskom členskom štáte, na základe 
vzdialenosti medzi hlavnými mestami 
členských štátov a na základe výkonnosti. 
Parameter výkonnosti predstavuje 25 % 
z celkových finančných prostriedkov 
v súlade s kritériami podľa odsekov 7 a 8.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 14

Návrh nariadenia
Článok 15 – odsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

b) rozdelenie finančných prostriedkov 
spojených s hlavnými sektormi 
vzdelávania s cieľom zabezpečiť do konca 
programu prideľovanie finančných 
prostriedkov, ktoré zaručuje významný 
systémový vplyv.

b) rozdelenie finančných prostriedkov 
spojených s hlavnými sektormi 
vzdelávania s cieľom zabezpečiť do konca 
programu prideľovanie finančných 
prostriedkov, ktoré zaručuje významný 
systémový vplyv a ktorým sa zabráni 
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prekrývaniu činností.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 15

Návrh nariadenia
Článok 15 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Komisia navyše k pokračujúcemu 
monitorovaniu vypracuje najneskôr do 
konca roka 2017 hodnotiacu správu 
s cieľom posúdiť účinnosť dosahovania 
cieľov, efektívnosť programu a jeho 
európsku pridanú hodnotu z hľadiska 
rozhodnutia o obnovení, úprave alebo 
pozastavení programu. Hodnotenie sa 
zameria na možnosti zjednodušenia, 
vnútornú a vonkajšiu súdržnosť programu, 
pokračujúcu významnosť všetkých cieľov, 
ako aj prínos opatrení k prioritám Únie 
priznaným inteligentnému, udržateľnému 
a inkluzívnemu rastu. Zohľadnia sa v ňom 
aj výsledky hodnotení dlhodobého vplyvu 
predchádzajúcich programov (program 
celoživotného vzdelávania, Mládež 
v pohybe, Erasmus Mundus a ostatné 
medzinárodné programy v oblasti 
vysokoškolského vzdelávania).

2. Komisia navyše okrem priebežného 
monitorovania vypracuje najneskôr do 30. 
júna 2017 hodnotiacu správu s cieľom 
posúdiť účinnosť dosahovania cieľov, 
efektívnosť programu a jeho európsku 
pridanú hodnotu vzhľadom na rozhodnutie 
o obnovení, úprave alebo pozastavení 
programu. Hodnotenie sa zameria na 
možnosti zjednodušenia, vnútornú 
a vonkajšiu súdržnosť programu, 
pokračujúcu významnosť všetkých cieľov, 
ako aj prínos opatrení k prioritám Únie 
priznaným inteligentnému, udržateľnému 
a inkluzívnemu rastu. Zohľadnia sa v ňom 
aj výsledky hodnotení dlhodobého vplyvu 
predchádzajúcich programov (program 
celoživotného vzdelávania, Mládež 
v pohybe, Erasmus Mundus a ostatné 
medzinárodné programy v oblasti 
vysokoškolského vzdelávania).

Odôvodnenie

V aktuálnom návrhu je ustanovené, že Komisia vypracuje hodnotiacu správu o programe 
„najneskôr do konca roka 2017“. Vzhľadom na čas, ktorý si vyžaduje uskutočnenie možných 
zmien programu na základe tejto správy, sa navrhuje stanoviť skorší termín, a to v polovici 
roka 2017.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 16

Návrh nariadenia
Článok 21 – odsek 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

5. Národný orgán monitoruje riadenie 
programu a vykonáva nad ním dohľad na 

5. Národný orgán a Komisia spolupracujú 
pri monitorovaní činnosti národnej 
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vnútroštátnej úrovni. Informuje Komisiu 
a konzultuje s ňou s dostatočným 
predstihom pred tým, ako prijme 
rozhodnutie, ktoré môže mať vplyv na 
riadenie programu, najmä rozhodnutie 
týkajúce sa jeho národnej agentúry.

agentúry a vykonávaní dohľadu nad ňou 
a navzájom sa informujú o svojich 
činnostiach v tejto oblasti.

Odôvodnenie
Pokiaľ ide o spoluprácu medzi Európskou komisiou, národnou agentúrou a národnými 
orgánmi, príslušné vzťahy neboli doriešené (vzhľadom na úlohu národného orgánu, ktorá sa 
obmedzovala na spolufinancovanie agentúry na vnútroštátnej úrovni, a vzhľadom na jeho 
zodpovednosť za akékoľvek nezrovnalosti pri vykonávaní programu na vnútroštátnej úrovni). 
Komisia a národný orgán by mali mať rovnocennú úlohu a spolupracovať v oblasti 
monitorovania a dohľadu. Z tohto hľadiska by sa mali zohľadniť ustanovenia súčasného 
rozhodnutia o programe celoživotného vzdelávania.
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