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KRATKA OBRAZLOŽITEV

23. novembra 2011 je Komisija sprejela predlog uredbe o uvedbi programa Erasmus za vse –
Program Unije za izobraževanje, usposabljanje, mlade in šport.
Predlog upošteva rezultate javnega posvetovanja ter štiri ocene učinka za tri obstoječe 
programe na tem področju (Vseživljenjsko učenje, Mladi v akciji in Erasmus Mundus) ter 
pripravljalne ukrepe na športnem področju v večletnem finančnem okviru za obdobje 2007–
2013.
Analiza rezultatov je pripeljala do sklepa, da se predlaga enotni program za vse dejavnosti 
Unije na področju izobraževanja, usposabljanja, mladih in športa. Tak pristop je skladen s 
stališči v sporočilu Evropske komisije „Program poenostavitve za večletni finančni okvir 
2014–2020“ iz februarja 2012, ki vsebuje načela Komisije za vse nove programe v okviru 
prihodnjega večletnega finančnega načrta, in sicer racionalizacijo obstoječih instrumentov, 
razvijanje večje sinergije med njimi, zmanjšanje birokracije in stroškov upravljanja.
S stališča Komisije bo nova struktura omogočala uskladitev in poenostavitev programskih 
pravil na osnovi sredstev, ki bodo dodeljena na podlagi uspešnosti. Obstaja tudi tesna 
povezanost z določbami iz finančne uredbe.

Proračunske posledice 
Komisija za obdobje 2014–2020 predlaga okvirni skupni znesek v višini 19,1 milijona EUR.
Najvišji delež sredstev (17,3 milijona EUR) pripada razdelku 1a z naslednjo okvirno 
delitvijo1: 
– ključni ukrep 1 – učna mobilnost posameznikov: 65 % (približno 2/3 razpoložljivega 

proračuna),
– ključni ukrep 2 – sodelovanje za inovacije in dobre prakse: 26 %,

– ključni ukrep 3 – podpora za reformo politik: 4 %,
– donacije za poslovanje nacionalnih agencij: 3 %,

– upravni stroški: 2 %.
Poleg tega je v sporočilu Komisije o Erasmusu za vse navedena še naslednja delitev med 
različnimi izobraževalnimi področji (kar izenačuje ravni, zajamčene z ustreznimi programi za 
obdobje 2007–2013):

– visokošolsko izobraževanje: 25 %,
– poklicno izobraževanje in usposabljanje ter izobraževanje odraslih: 17 %,

od tega izobraževanje odraslih: 2 %,
– šolsko izobraževanje: 7 %,

– mladi: 7 %.

                                               
1 vključno z 2 % za Jean Monnet in 1 % za šport
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Preostalih 1812 milijonov EUR bo prišlo iz naslednjih instrumentov iz razdelka 4: instrument 
za razvojno sodelovanje, evropski instrument sosedstva, instrument za predpristopno pomoč, 
partnerski instrument in Evropski razvojni sklad. Ta sredstva bodo dodana obstoječim 
mednarodnim programom (Erasmus Mundus, Tempus, Edulink in Alfa).

V sklopu programa bo posebno poglavje posvečeno športu (1 % proračuna) ter poseben člen 
pobudi Jean Monnet (2 % proračuna).

Prvemu programu bodo sredstva dodeljena za 4 leta, pobudi pa za 3, tako da bo zagotovljena 
stabilnost projektov.

Celotni proračun, ki ga je Komisija predlagala za program Erasmus za vse, je za približno 
70 % višji od proračuna, namenjenega programom iz razdelkov 1a, 3b in 4 za programsko 
obdobje 2007–2013 (po podatkih Komisije 11 375 milijonov EUR).
Večina povišanja zadeva sredstva za visokošolsko izobraževanje ter za poklicno 
izobraževanje in usposabljanje.
Povišanje za razdelek 4 je približno 28 % v primerjavi s sredstvi za sedanje programsko 
obdobje za zadevne programe (Erasmus Mundus, Tempus, Alfa in Edulink).
Pripravljavka mnenja bi rada poudarila, da so predlagani zneski le okvirni in da bo dokončni 
proračunski znesek za ta program znan šele po končanih pogajanjih za naslednji večletni 
finančni okvir.

Zato bi rada vse navedene zneske v predlogu (za razdelka 1a in 4) nadomestila z ustreznimi 
odstotki, da bi se ohranilo razmerje iz začetnega predloga Komisije, ne glede na dogovorjene 
zneske o večletnem proračunskem okviru.
Poleg tega je pripravljavka mnenja prepričana, da bi razdelitev po sektorjih morala biti del 
pravne podlage in bi o njej moral odločati proračunski organ, z možnostjo kasnejših 
popravkov med programskim obdobjem na podlagi ocenjevalnega poročila Komisije. Zlasti bi 
bilo treba predvideti posebna proračunska sredstva (s posebno proračunsko vrstico) za 
mladinski sektor, ki v sedanjem predlogu ni dovolj izpostavljen.

PREDLOGI SPREMEMB

Odbor za proračun poziva Odbor za kulturo in izobraževanje kot pristojni odbor, da v svoje 
poročilo vključi naslednje predloge sprememb:

Predlog spremembe 1

Osnutek zakonodajne resolucije
Odstavek 1 a (novo)

Osnutek zakonodajne resolucije Predlog spremembe

1a. poudarja, da so finančna sredstva, 
določena v zakonodajnem predlogu, le 
okvirna za zakonodajni organ in da ne 
morejo biti dokončno določena, dokler ne 
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bo dosežen sporazum o predlogu uredbe, 
ki bo določila večletni finančni okvir za 
obdobje 2014–2020;

Obrazložitev

Finančna sredstva, navedena v zakonodajnem predlogu, so samo okvirna in jih ni mogoče
določiti, dokler ne bo sprejet dogovor o uredbi o večletnem finančnem okviru.

Predlog spremembe 2

Osnutek zakonodajne resolucije
Odstavek 1 b (novo)

Osnutek zakonodajne resolucije Predlog spremembe

1b. ponovno opozarja na svojo resolucijo z 
dne 8. junija 2011 o vlaganju v 
prihodnost: novi večletni finančni okvir za 
konkurenčno, trajnostno in vključujočo 
Evropo1; ponovno poudarja, da je v 
naslednjem večletnem finančnem okviru 
potrebnih dovolj dodatnih sredstev, da bo 
lahko Unija uresničevala sedanje 
prednostne naloge politike in nove naloge, 
ki jih ima po Lizbonski pogodbi, ter se 
odzivala na nepredvidene dogodke; poziva 
Svet, naj jasno opredeli, katere od 
njegovih političnih prednostnih nalog ali 
projektov je mogoče povsem opustiti kljub 
njihovi dokazani evropski dodani 
vrednosti, če se ne strinja s tem 
pristopom; poudarja, da se lahko za 
doseganje dogovorjenih ciljev Unije, za 
obveznosti in za načelo solidarnosti Unije 
kljub povečanju ravni sredstev 
naslednjega večletnega finančnega okvira 
za najmanj 5 % v primerjavi z letom 2013 
nameni le omejen finančni prispevek;
_______________
1 Sprejeta besedila, P7_TA(2011)0266.

Predlog spremembe 3
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Predlog uredbe
Uvodna izjava 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(6) Svet Evropske unije je dne 12. maja 
2009 pozval k vzpostavitvi strateškega 
okvira za evropsko sodelovanje v 
izobraževanju in usposabljanju (ET 2020) z 
zastavitvijo štirih strateških ciljev za 
odzivanje na izzive pri oblikovanju 
Evrope, ki temelji na znanju, in pri 
doseganju, da postane vseživljenjsko 
učenje realnost za vse.

(6) Svet Evropske unije je dne 12. maja 
2009 pozval k vzpostavitvi strateškega 
okvira za evropsko sodelovanje v 
izobraževanju in usposabljanju (ET 2020) z 
zastavitvijo štirih strateških ciljev za 
odzivanje na izzive pri oblikovanju 
Evrope, ki temelji na znanju, in pri 
doseganju, da postane vseživljenjsko 
učenje realnost za vse. Ti cilji bodo 
doseženi samo, če bo zagotovljeno 
ustrezno financiranje.

Predlog spremembe 4

Predlog uredbe
Uvodna izjava 24

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(24) Zagotoviti je treba evropsko dodano 
vrednost za vse ukrepe, ki se izvajajo v 
okviru programa, in komplementarnost z 
dejavnostmi držav članic v skladu s členom 
167(4) pogodbe o delovanju Evropske 
unije in drugimi dejavnostmi, zlasti na 
področju kulture, raziskav, industrijske in 
kohezijske politike, politike širitve in 
zunanjih odnosov.

(24) Zagotoviti je treba evropsko dodano 
vrednost za vse ukrepe, ki se izvajajo v 
okviru programa,  ter boljšo usklajenost in 
komplementarnost, večjo učinkovitost in 
prepoznavnost ter večje proračunske 
sinergije z dejavnostmi držav članic v 
skladu s členom 167(4) pogodbe o 
delovanju Evropske unije in drugimi 
dejavnostmi, zlasti na področju kulture, 
raziskav, industrijske in kohezijske 
politike, politike širitve in zunanjih 
odnosov.

Predlog spremembe 5

Predlog uredbe
Uvodna izjava 25

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(25) Učinkovito upravljanje uspešnosti, 
vključno z ocenjevanjem in spremljanjem, 

(25) Učinkovito upravljanje uspešnosti, 
vključno z ocenjevanjem in spremljanjem, 
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zahteva razvoj posebnih kazalnikov 
uspešnosti, ki se lahko merijo v času, so 
realistični in odražajo logiko intervencije 
ter so relevantni za ustrezno hierarhijo 
ciljev in dejavnosti.

zahteva razvoj posebnih kazalnikov 
uspešnosti, ki se lahko merijo v času, so 
realistični in odražajo logiko intervencije 
ter so relevantni za ustrezno hierarhijo 
ciljev in dejavnosti. Komisija bi morala 
vsako leto spremljati izvajanje programa, 
da se ocenijo rezultati in vplivi s pomočjo 
teh kazalnikov, ki bi morali biti 
minimalna podlaga, da se oceni raven 
uresničevanja ciljev.

Predlog spremembe 6

Predlog uredbe
Uvodna izjava 32 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(32a) Komisija bi morala ob upoštevanju 
pristojnosti proračunskega organa v 
okviru letnega proračunskega postopka 
predstaviti predlog proračuna za celotno 
trajanje tega programa, ki bi temeljil na 
ločenih proračunskih vrsticah za vsak 
ukrep programa, kot je predvideno v členu 
13 te uredbe. To bi zagotovilo večjo 
jasnost in preglednost pri vsakoletnem 
dodeljevanju sredstev različnim 
komponentam programa.

Predlog spremembe 7

Predlog uredbe
Uvodna izjava 32 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(32b) Boljše izvajanje in večja kakovost 
porabe bi morali biti vodilni načeli za 
doseganje ciljev programa, ob 
zagotavljanju optimalne porabe finančnih 
virov.
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Predlog spremembe 8

Predlog uredbe
Uvodna izjava 32 c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(32c) Pomembno je zagotoviti dobro 
finančno poslovanje programa in njegovo 
izvajanje na kar najbolj učinkovit in 
uporabnikom prijazen način, obenem pa 
zagotoviti pravno varnost in dostopnost 
programa za vse udeležence.

Predlog spremembe 9

Predlog uredbe
Člen 13 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Finančna sredstva za izvajanje tega 
programa od 1. januarja 2014 znašajo 
17 299 000 000 EUR.

1. V smislu točke [...] 
Medinstitucionalnega sporazuma z dne 
.../… med Evropskim parlamentom, 
Svetom in Komisijo o sodelovanju v 
proračunskih zadevah in dobrem 
finančnem upravljanju finančna sredstva 
za izvajanje tega programa, ki pomeni 
prednostni referenčni okvir za 
proračunski organ v letnem 
proračunskem postopku, od 1. januarja 
2014 znašajo 17 299 000 000 EUR.

Za ukrepe programa se dodelijo naslednji 
zneski:

Za ukrepe programa se dodelijo naslednji 
zneski:

a) 16 741 738 000 EUR za ukrepe na 
področju izobraževanja, usposabljanja in 
mladih iz člena 6(1);

a) 97 % za ukrepe na področju 
izobraževanja, usposabljanja in mladih iz 
člena 6(1), od tega 7 % za mlade.
Za vsakega od predvidenih sektorjev se 
predvidijo naslednje dodelitve:
– visokošolsko izobraževanje: XX %
– poklicno izobraževanje in usposabljanje 
ter izobraževanje odraslih: XX %, od tega 
izobraževanje odraslih: XX %
– šolsko izobraževanje: XX %
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Predvidene odstotke lahko proračunski 
organ v drugi polovici programskega 
obdobja spremeni na podlagi 
ocenjevalnega poročila Komisije.

b) 318 435 000 EUR za dejavnosti 
programa Jean Monnet iz člena 10;

b) 2 % za dejavnosti programa Jean 
Monnet iz člena 10;

c) 238 827 000 EUR za ukrepe v zvezi s 
športom iz Poglavja III.

c) 1 % za ukrepe v zvezi s športom iz 
Poglavja III.

Obrazložitev
Odstotki namesto zneskov omogočajo ohranitev razmerja med različnimi dodelitvami v 
primerjavi s celotnim finančnim okvirom, ne glede na morebitne sedanje dogovorjene zneske. 
Poleg tega mora biti delitev po sektorjih vključena v pravno podlago, saj mora proračunski 
organ določiti, komu se dodelijo sredstva. Vendar o zneskih, ki se dodelijo vsakemu sektorju, 
odloča pristojni odbor.

Predlog spremembe 10

Predlog uredbe
Člen 13 – odstavek 2 – prvi pododstavek

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Poleg finančnega okvira iz odstavka 1 in 
za spodbujanje mednarodne razsežnosti 
visokega šolstva bo ukrepom za učno 
mobilnost v ali iz držav, razen tistih iz 
člena 18(1), ter za sodelovanje in dialog na 
področju politik, ki bo potekal z 
organi/institucijami/organizacijami iz teh 
držav, dodeljenih tudi približno 1.812.100 
EUR29 iz različnih zunanjih instrumentov
(instrument za razvojno sodelovanje, 
evropski instrument sosedstva, instrument 
za predpristopno pomoč, partnerski 
instrument in Evropski razvojni sklad). Za 
uporabo navedenih sredstev se bodo 
uporabljale določbe te uredbe.

2. Poleg finančnega okvira iz odstavka 1 in 
za spodbujanje mednarodne razsežnosti 
visokega šolstva bo ukrepom za učno 
mobilnost v ali iz držav, razen tistih iz 
člena 18(1), ter za sodelovanje in dialog na 
področju politik, ki bo potekal z 
organi/institucijami/organizacijami iz teh 
držav, dodeljen znesek, ki bo ustrezal
približno 2 % finančnih sredstev, na voljo 
iz sodelujočih instrumentov (instrument za 
razvojno sodelovanje, evropski instrument 
sosedstva, instrument za predpristopno 
pomoč, partnerski instrument in Evropski 
razvojni sklad). Za uporabo navedenih 
sredstev se bodo uporabljale določbe te 
uredbe.

Obrazložitev

Odstotki namesto zneskov omogočajo ohranitev razmerja med različnimi dodelitvami v 
primerjavi s celotnim finančnim okvirom, ne glede na morebitne sedanje dogovorjene zneske.
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Predlog spremembe 11

Predlog uredbe
Člen 13 – odstavek 3 – pododstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Dogovorjeni okvirni odstotki ne posegajo 
v pristojnosti proračunskega organa v 
okviru letnega proračunskega postopka.

Obrazložitev

Ker se razvoja vseh treh vrst ukrepov (učna mobilnost posameznikov, sodelovanje za 
inovacije in dobre prakse ter podpora za reformo politik) do leta 2020 ne da natančno 
predvideti, bi bilo treba leta 2017 pregledati celotno delitev sredstev med njimi.

Predlog spremembe 12

Predlog uredbe
Člen 13 – odstavek 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4a. Finančna sredstva za program 
pokrivajo tudi donacije za poslovanje 
organizacij civilne družbe, ki delujejo na 
mladinskem področju, s posebnim 
poudarkom na evropskih mladinskih 
organizacijah.

Obrazložitev

Evropske mladinske organizacije so dokazale, da so zelo koristne pri spodbujanju in izvajanju 
vseh vrst dejavnosti na mladinskem področju ter pri vključevanju mladih iz vse Unije. 
Donacije iz proračuna EU so pogosto edina sredstva za financiranje teh organizacij ter so 
bistvene za njihov obstoj.

Predlog spremembe 13

Predlog uredbe
Člen 13 – odstavek 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

6. Finančna sredstva za učno mobilnost 
posameznikov iz člena 6(1.a), ki jih bo 

6. Finančna sredstva za učno mobilnost 
posameznikov iz člena 6(1.a), ki jih bo 
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upravljala nacionalna agencija, se dodelijo 
na podlagi prebivalstva in življenjskih 
stroškov v državi članici, razdalje med 
glavnimi mesti držav članic in uspešnosti.
Za parameter uspešnosti je namenjeno 
25 % skupnih finančnih sredstev v skladu z 
merili, kakor je navedeno v odstavkih 7 in 
8.

upravljala nacionalna agencija, se dodelijo 
na podlagi prebivalstva in življenjskih 
stroškov v državi članici pošiljateljici in 
gostiteljici, razdalje med glavnimi mesti 
držav članic in uspešnosti. Za parameter 
uspešnosti je namenjeno 25 % skupnih 
finančnih sredstev v skladu z merili, kakor 
je navedeno v odstavkih 7 in 8.

Predlog spremembe 14

Predlog uredbe
Člen 15 – odstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) razdelitve finančnih sredstev v zvezi z 
glavnimi sektorji izobraževanja, katere cilj 
je zagotoviti do konca programa 
dodeljevanje finančnih sredstev, ki jamči 
znaten sistemski učinek.

(b) razdelitve finančnih sredstev v zvezi z 
glavnimi sektorji izobraževanja, katere cilj 
je zagotoviti do konca programa 
dodeljevanje finančnih sredstev, ki jamči 
znaten sistemski učinek in prepreči 
prekrivanje dejavnosti.

Predlog spremembe 15

Predlog uredbe
Člen 15 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Poleg stalnega spremljanja Komisija 
izdela ocenjevalno poročilo najkasneje do 
konca leta 2017, da bi ocenila uspešnost 
pri doseganju ciljev, učinkovitost programa 
in njegovo evropsko dodano vrednost, na 
katerem bo temeljila odločitev o obnovitvi, 
spremembi ali začasnem prenehanju 
programa. Ocena obravnava obseg za 
poenostavitev, njegovo notranjo in zunanjo 
usklajenost, stalno ustreznost vseh ciljev 
ter prispevek ukrepov k prednostnim 
nalogam Unije za pametno, trajnostno in 
vključujočo rast. Upošteva tudi rezultate 
ocenjevanja glede dolgotrajnega učinka 
predhodnih programov (vseživljenjsko 
učenje, Mladi v akciji, Erasmus Mundus in 

2. Poleg stalnega spremljanja Komisija
najkasneje do 30. junija 2017 izdela 
ocenjevalno poročilo, da bi ocenila 
uspešnost pri doseganju ciljev, učinkovitost 
programa in njegovo evropsko dodano 
vrednost, na katerem bo temeljila odločitev 
o obnovitvi, spremembi ali začasnem 
prenehanju programa. Ocena obravnava 
obseg za poenostavitev, njegovo notranjo 
in zunanjo usklajenost, stalno ustreznost 
vseh ciljev ter prispevek ukrepov k 
prednostnim nalogam Unije za pametno, 
trajnostno in vključujočo rast. Upošteva 
tudi rezultate ocenjevanja glede 
dolgotrajnega učinka predhodnih 
programov (vseživljenjsko učenje, Mladi v 
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drugih mednarodnih programov na 
področju visokošolskega izobraževanja).

akciji, Erasmus Mundus in drugih 
mednarodnih programov na področju 
visokošolskega izobraževanja).

Obrazložitev

Ocenjevalno poročilo Komisije je sedaj predvideno najkasneje do konca leta 2017. Ker je 
treba imeti čas za izvedbo sprememb programa na podlagi tega poročila, se predlaga 
zgodnejši rok, in sicer sredi leta 2017.

Predlog spremembe 16

Predlog uredbe
Člen 21 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5. Nacionalni organ spremlja in nadzoruje 
upravljanje programa na nacionalni 
ravni. Preden sprejme kakršno koli 
odločitev, ki lahko vpliva na upravljanje 
programa, zlasti glede nacionalne 
agencije, pravočasno obvesti Komisijo in 
se z njo posvetuje.

5. Nacionalni organ in Komisija sodelujeta 
pri spremljanju in nadziranju nacionalne 
agencije in se drug drugega seznanjata o 
svojih dejavnostih na tem področju.

Obrazložitev
Razmerje v sodelovanju med Evropsko komisijo, nacionalno agencijo in nacionalnimi organi 
je nedorečeno (vloga organa je omejena na sofinanciranje agencije in prevzemanje 
odgovornosti za vse nepravilnosti v izvajanju programa na nacionalni ravni). Komisija in 
nacionalni organ bi morala imeti enakovredno vlogo in sodelovati pri spremljanju in 
nadziranju. V tem pogledu bi bilo treba upoštevati določbe sedanje odločbe o programu za 
vseživljenjsko učenje.
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