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STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Komise navrhuje plně začlenit mezinárodní rozměr spolupráce v oblasti vysokoškolského 
vzdělávání (včetně větší části činností nyní upravených nařízením Evropského parlamentu a 
Rady o programu „Erasmus Mundus“ z roku 20081) do nového nařízení, kterým se zavádí 
„Erasmus pro všechny: program Unie pro vzdělávání, odbornou přípravu, mládež a sport“. 
Financování pro činnosti v oblasti vysokoškolského vzdělávání ve třetích zemích bude 
pocházet z různých vnějších nástrojů financování, včetně budoucího nástroje rozvojové 
spolupráce a Evropského rozvojového fondu, a jeho základem budou dva víceleté příděly. 
Provádění se bude řídit postupy stanovenými v nařízení o programu Erasmus pro všechny. 
Tímto návrhem Komise hodlá skoncovat s roztříštěností a zvýšit předvídatelnost pro vysoké 
školy a instituce zapojené do programů.
Zpravodajka celkový cíl tohoto návrhu podporuje, je však znepokojena skutečností, že návrh 
nařízení o programu Erasmus pro všechny obsahuje velmi málo konkrétních informací o 
činnostech, které budou financovány v rámci nástroje rozvojové spolupráce a v zemích AKT, 
jejich vazbě na rozvojové cíle Unie a o rozvojových potřebách a strategiích zemí. Kromě toho 
navrhované nařízení neobsahuje žádná ustanovení, která by zajistila, že činnosti, jejichž 
financování pochází ze zeměpisných programů v rámci nástroje pro rozvojovou spolupráci, 
budou navrženy tak, aby splňovaly kritéria definovaná pro rozvojovou pomoc Výborem pro 
rozvojovou pomoc Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj, jak požaduje čl. 2 
odst. 2 návrhu Komise týkající se nástroje pro rozvojovou spolupráci na období 2014–2020. 

Pozměňovací návrhy předložené zpravodajkou proto sledují tyto cíle:
- uvést jasnější odkazy na rozvojové cíle Unie, zejména vymýcení chudoby,
- zajistit, aby činnosti, jejichž financování pochází z nástroje pro rozvojovou spolupráci, 

splňovaly kritéria definovaná pro rozvojovou pomoc Výborem pro rozvojovou pomoc 
Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj, zejména pokud jde o činnosti v rámci 
odchozí mobility, 

- vyžadovat mechanismy vázané na akce týkající se mobility, které sníží riziko „odlivu 
mozků“,

- zajistit, aby byly činnosti prováděny v plném souladu s příslušnými nástroji, z nichž 
financování pochází,

- vyžadovat, aby procesy programování respektovaly svrchovanost partnerských zemí, 
- definovat požadavky na hodnocení a podávání zpráv, které zajistí, aby byly měřeny 

rozvojové dopady a byla zajištěna plná transparentnost.

Zpravodajka chce také poukázat na drobný rozdíl mezi legislativním návrhem Komise a 
legislativním finančním výkazem ve věci úrovně financování, která má být zajištěna vnějšími 
nástroji financování. Zatímco finanční výkaz na straně 59 uvádí, že celková částka 1,812 
milionu EUR by byla přidělena jen z vnějších nástrojů financování v rámci okruhu 4 (tedy 
bez ERF), legislativní návrh v článku 13 uvádí, že celková částka 1,812 milionu EUR se týká 
financování ze všech vnějších nástrojů financování, tedy včetně ERF. Zpravodajka má za to, 
že platné jsou číselné údaje v článku 13 legislativního návrhu.

                                               
1 Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 1298/2009/ES ze dne 16. prosince 2009, kterým se zavádí akční 
program Erasmus Mundus 2009–2013 pro zlepšování kvality vysokoškolského vzdělávání a pro podporu 
mezikulturního porozumění prostřednictvím spolupráce se třetími zeměmi (Úř. věst. L 340, 19.12.2008, s. 83).
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POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

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

Pozměňovací návrh 1

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7) V souladu s články 8 a 10 Smlouvy o 
fungování Evropské unie a články 21 a 23 
Listiny základních práv program prosazuje 
rovnost mezi ženami a muži a bojuje proti 
diskriminaci na základě pohlaví, rasy nebo 
etnického původu, náboženského vyznání 
nebo světového názoru, zdravotního 
postižení, věku nebo sexuální orientace.

(7) V souladu s články 8 a 10 Smlouvy o 
fungování Evropské unie a články 21 a 23 
Listiny základních práv program prosazuje 
rovnost mezi ženami a muži a bojuje proti 
diskriminaci na základě pohlaví, rasy nebo 
etnického původu, náboženského vyznání 
nebo světového názoru, zdravotního 
postižení, věku nebo sexuální orientace. Je 
zapotřebí rozšířit přístup znevýhodněných 
a zranitelných skupin a při provádění 
programu se aktivně zabývat zvláštními 
potřebami, které mají osoby se zdravotním 
postižením v oblasti učení.

Odůvodnění

V případě činností v rozvojových zemích je mimořádně důležité, aby měly činnosti dopad i na 
chudé a zranitelné osoby, relevantní by to bylo však i v Evropě.

Pozměňovací návrh 2

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8) Program by měl mít výrazný 
mezinárodní rozměr, zejména pokud jde 
o vysokoškolské vzdělávání, nejen proto, 
aby se zvýšila kvalita evropského 
vysokoškolského vzdělávání při plnění 
širších cílů ET 2020 a atraktivita Unie jako 
studijní destinace, ale také na podporu 
porozumění mezi lidmi a přínosu 
k udržitelnému rozvoji vysokoškolského 

(8) Program by měl mít výrazný 
mezinárodní rozměr, zejména pokud jde 
o vysokoškolské vzdělávání, nejen proto, 
aby se zvýšila kvalita evropského 
vysokoškolského vzdělávání při plnění 
širších cílů ET 2020 a atraktivita Unie jako 
studijní destinace, ale také na podporu 
porozumění mezi lidmi a pro přínos 
k vymýcení chudoby a k udržitelnému 
rozvoji, včetně oblasti vysokoškolského 
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vzdělávání v třetích zemích. vzdělávání, v třetích zemích a 
v zámořských zemích a územích 
přidružených k Unii. 

Odůvodnění

Hlavní cíl rozvojové spolupráce EU, jak jej definuje Smlouva a návrh nařízení o nástroji 
rozvojové spolupráce, by měl být výslovně uveden i jako cíl nařízení o programu Erasmus pro 
všechny. V platném rozhodnutí o přidružení zámoří je stanoveno, že zámořské země a území 
se mohou účastnit programů pro odbornou přípravu a vzdělávání. V novém návrhu 
rozhodnutí se uvádí navíc i to, že zámořské země a území jsou způsobilé pro všechny 
horizontální programy Evropské unie. Je tedy na místě, aby v tomto nařízení bylo uvedeno, že 
zámořské země a území se mohou zapojit i do programu Erasmus pro všechny.

Pozměňovací návrh 3

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 17

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(17) Činnost Evropského fóra mládeže, 
národních informačních středisek pro 
akademické uznávání (NARIC), sítí 
Eurydice, Euroguidance a Eurodesk i 
národních podpůrných středisek pro akci e-
Twinning, národních středisek Europass a 
národních informačních kanceláří 
v sousedních zemích je zásadní pro 
dosažení cílů programu, zejména 
prostřednictvím poskytování pravidelných 
a aktualizovaných informací Komisi 
týkajících se různých oblastí jejich činnosti 
a prostřednictvím šíření výsledků 
programu v Unii a zúčastněných třetích 
zemích.

(17) Činnost Evropského fóra mládeže, 
národních informačních středisek pro 
akademické uznávání (NARIC), sítí 
Eurydice, Euroguidance a Eurodesk i 
národních podpůrných středisek pro akci e-
Twinning, národních středisek Europass a 
národních informačních kanceláří 
v sousedních zemích je zásadní pro 
dosažení cílů programu, zejména 
prostřednictvím poskytování pravidelných 
a aktualizovaných informací Komisi 
týkajících se různých oblastí jejich činnosti 
a prostřednictvím šíření výsledků 
programu v Unii, přidružených 
zámořských zemích a územích
a zúčastněných třetích zemích.

Odůvodnění

V platném rozhodnutí o přidružení zámoří je stanoveno, že zámořské země a území se mohou 
účastnit programů pro odbornou přípravu a vzdělávání. V novém návrhu rozhodnutí se uvádí 
navíc i to, že zámořské země a území jsou způsobilé pro všechny horizontální programy 
Evropské unie. Je tedy na místě, aby v tomto nařízení bylo uvedeno, že zámořské země 
a území se mohou zapojit i do programu Erasmus pro všechny.



PE492.937v02-00 6/16 AD\915186CS.doc

CS

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, 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, a soudržnost politik ve 
prospěch rozvoje, v souladu s článkem 
208 SFEU.

Pozměňovací návrh 5

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 27

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(27) Je třeba stanovit kritéria výkonnosti, 
ze kterých by mělo vycházet rozdělení 
rozpočtu mezi členské státy na akce řízené 
národními agenturami.

(27) Je třeba stanovit měřitelná kritéria 
výkonnosti, ze kterých by mělo vycházet 
rozdělení rozpočtu mezi členské státy na 
akce řízené národními agenturami.

Pozměňovací návrh 6

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 29 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(29a) Fyzické osoby v zámořských zemích 
a územích a příslušné veřejné nebo 
soukromé orgány a instituce 
v zámořských zemích a územích se mohou 
účastnit programů Unie v souladu 
s ustanoveními obsaženými v rozhodnutí 
Rady o přidružení zámořských zemí 
a území k Evropské unii.
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Odůvodnění

V platném rozhodnutí o přidružení zámoří je stanoveno, že zámořské země a území se mohou 
účastnit programů pro odbornou přípravu a vzdělávání. V novém návrhu rozhodnutí se uvádí 
navíc i to, že zámořské země a území jsou způsobilé pro všechny horizontální programy
Evropské unie. Je tedy na místě, aby v tomto nařízení bylo uvedeno, že zámořské země 
a území se mohou zapojit i do programu Erasmus pro všechny.

Pozměňovací návrh 7

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Program se týká vzdělávání na všech 
úrovních z hlediska celoživotního učení, 
zejména vysokoškolského vzdělávání, 
odborného vzdělávání a přípravy, 
vzdělávání dospělých, školního vzdělávání 
a mládeže.

3. Program se týká vzdělávání na všech 
úrovních z hlediska celoživotního učení, 
zejména vysokoškolského vzdělávání, 
odborného vzdělávání a přípravy, 
neformálního vzdělávání, vzdělávání 
dospělých, školního vzdělávání a mládeže, 
a dále je určen k podpoře činností 
v oblasti sportu.

Pozměňovací návrh 8

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Má mezinárodní rozměr v souladu s 
článkem 21 Smlouvy o Evropské unii a 
bude také podporovat činnosti v oblasti 
sportu.

4. Má mezinárodní rozměr zaměřený na 
podporu vnější činnosti Unie, včetně 
jejích rozvojových cílů, prostřednictvím 
spolupráce mezi Unií a třetími zeměmi. 

Odůvodnění

Odstavec o mezinárodním rozměru by měl konkrétně odkazovat na rozvojové cíle vnější 
činnosti Unie.

Pozměňovací návrh 9

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Záměrem programu je přispět k cílům 
strategie Evropa 2020 a strategického 
rámce evropské spolupráce v oblasti 
vzdělávání a odborné přípravy 2020 (ET 
2020), včetně odpovídajících referenčních 
hodnot stanovených v těchto nástrojích, 
k obnovenému rámci pro evropskou 
spolupráci v oblasti mládeže (2010–2018), 
k udržitelnému rozvoji třetích zemí na poli 
vysokoškolského vzdělávání a k rozvoji 
evropského rozměru ve sportu.

1. 1. Záměrem programu je přispět k cílům 
strategie Evropa 2020 a strategického 
rámce evropské spolupráce v oblasti 
vzdělávání a odborné přípravy 2020 (ET 
2020), včetně odpovídajících referenčních 
hodnot stanovených v těchto nástrojích, 
k obnovenému rámci pro evropskou 
spolupráci v oblasti mládeže (2010–2018), 
k vymýcení chudoby a k udržitelnému 
rozvoji třetích zemí, zejména na poli 
vysokoškolského vzdělávání, odborné 
přípravy a rozvoje schopností, a k rozvoji 
evropského rozměru ve sportu.

Pozměňovací návrh 10

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 1 – písm. d – část 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) rozšířit mezinárodní rozměr vzdělávání, 
odborné přípravy a mládeže, zejména ve 
vysokoškolském vzdělávání, 
prostřednictvím zvýšení přitažlivosti 
vysokoškolských institucí v Unii a vnější 
činnosti Unie včetně jejích rozvojových 
cílů pomocí podpory mobility a spolupráce 
mezi vysokoškolskými institucemi EU a
třetích zemí a cíleného budování kapacit 
v třetích zemích.

d) rozšířit mezinárodní rozměr vzdělávání, 
odborné přípravy a mládeže, zejména ve 
vysokoškolském vzdělávání, 
prostřednictvím zvýšení přitažlivosti 
vysokoškolských institucí v Unii, podpořit 
vnější činnost Unie včetně jejích 
rozvojových cílů pomocí podpory mobility 
a spolupráce mezi vysokoškolskými 
institucemi v Unii a přidružených 
zámořských zemích a územích a ve třetích 
zemích a případně cíleného budování 
kapacit v třetích zemích, v souladu s cíli 
blíže určenými ve vnějších nástrojích 
financování, z nichž se odvozuje 
financování činností. 

Odůvodnění

Rozvoj by měl být sám o sobě cílem a nikoli jen prostředkem posilování mezinárodního 
rozměru vzdělávání. Činnosti, jejichž financování se odvozuje z vnějších nástrojů financování, 
se musí řídit i cíli příslušných nástrojů. V platném rozhodnutí o přidružení zámoří je 
stanoveno, že zámořské země a území se mohou účastnit programů pro odbornou přípravu 
a vzdělávání. V novém návrhu rozhodnutí se uvádí navíc i to, že zámořské země a území jsou 
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způsobilé pro všechny horizontální programy Evropské unie. Je tedy na místě, aby v tomto 
nařízení bylo uvedeno, že zámořské země a území se mohou zapojit i do programu Erasmus 
pro všechny.

Pozměňovací návrh 11

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Pokud jde o činnosti podle odstavce 1, 
u nichž financování pochází z nástroje 
pro rozvojovou spolupráci nebo ERF, 
musí být všechny činnosti v souladu s cíli 
a zásadami nařízení o nástroji pro 
rozvojovou spolupráci, resp. dohody o 
partnerství AKT–EU. V případě akcí 
financovaných z nástroje pro rozvojovou 
spolupráci musí být dodržena zejména 
kritéria oficiální rozvojové pomoci, která 
jsou určena Výborem pro rozvojovou 
pomoc, jak je stanoveno v čl. 2 odst. 2 
nařízení.

Pozměňovací návrh 12

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 2 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2b. V případě činností, u nichž 
financování pochází z nástroje pro 
rozvojovou spolupráci, jsou granty na 
mobilitu poskytovány na odchozí mobilitu 
pouze výzkumným pracovníkům, kteří 
provádějí výzkum nebo vyučují v oborech 
relevantních pro problémy rozvojových 
zemí, a na příchozí mobilitu studentům 
nebo výzkumným pracovníkům, kteří 
studují nebo provádějí výzkum v oborech 
relevantních pro problémy rozvojových 
zemí. 
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Odůvodnění

Činnosti financované z nástroje pro rozvojovou spolupráci musí splňovat kritéria definovaná 
pro oficiální rozvojovou pomoc Výborem pro rozvojovou pomoc Organizace pro 
hospodářskou spolupráci a rozvoj. Tyto podmínky neumožňují financování odchozí mobility 
studentů EU a vyžadují, aby obory studia souvisely s rozvojem.

Pozměňovací návrh 13

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 2 c (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2c. V případě činností, u nichž 
financování pochází z nástroje pro 
rozvojovou spolupráci nebo ERF, budou 
zavedeny mechanismy, které zajistí, aby 
byla výběrová kritéria založena na 
schopnostech a upřednostňovala 
přidělování stipendií sociálně a 
hospodářsky znevýhodněným skupinám a 
populacím ve zranitelném postavení a aby 
povzbuzovala státní příslušníky 
rozvojových zemí k návratu do jejich zemí 
původu po skončení doby studia nebo 
výzkumu, aby mohli přispět 
k hospodářskému rozvoji a blahobytu 
dotčené rozvojové země. 

Odůvodnění

Je třeba předejít odlivu mozků, a to povzbuzováním návratu studentů a výzkumných 
pracovníků do jejich zemí původu. Zaměření na znevýhodněné skupiny posiluje vazbu mezi 
činnostmi v oblasti vysokoškolského vzdělávání a odstraňováním chudoby.

Pozměňovací návrh 14

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Toto opatření také podpoří rozvoj, 
budování kapacit, regionální integraci, 
výměnu znalostí a modernizační procesy 
prostřednictvím partnerství mezi 

2. Toto opatření také podpoří rozvoj, 
budování kapacit, regionální integraci, 
výměnu znalostí a modernizační procesy 
prostřednictvím partnerství mezi 
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vysokoškolskými institucemi z Unie a 
třetích zemí i v odvětví mládeže, zejména 
pokud jde o vzájemné učení a společné 
vzdělávací projekty, a bude prosazovat 
regionální spolupráci, především 
v sousedních zemích.

vysokoškolskými institucemi z Unie a 
třetích zemí i v odvětví mládeže, zejména 
pokud jde o vzájemné učení a společné 
vzdělávací projekty, a bude prosazovat 
regionální spolupráci, především 
v sousedních zemích. Činnosti, jejichž 
financování pochází z nástroje pro 
rozvojovou spolupráci nebo ERF, 
přispívají k udržitelnému rozvoji 
partnerských zemí a vychází 
z vnitrostátních a regionálních 
rozvojových strategií a jsou s nimi 
v souladu.

Pozměňovací návrh 15

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Toto opatření rovněž podpoří politický 
dialog s třetími zeměmi a mezinárodními 
organizacemi.

2. Toto opatření rovněž podpoří politický 
dialog s třetími zeměmi a mezinárodními 
organizacemi. Činnosti, jejichž 
financování pochází z nástroje pro 
rozvojovou spolupráci nebo ERF, 
přispívají k udržitelnému rozvoji 
partnerských zemí a vychází 
z vnitrostátních a regionálních 
rozvojových strategií a jsou s nimi 
v souladu.

Pozměňovací návrh 16

Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 2 – část 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 
částka 1 812 100 000 EUR z různých 
vnějších nástrojů (finanční nástroj pro 
rozvojovou spolupráci, evropský nástroj 

2. Kromě finančního krytí uvedeného 
v odstavci 1 a za účelem podpory 
mezinárodního rozměru vysokoškolského 
vzdělávání bude přidělena orientační 
částka odpovídající 2 % celkových 
finančních referenčních částek uvedených
v různých nástrojích pro vnější činnost
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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. 

(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 a současně se 
zajistí soulad s právním základem vnějších 
nástrojů, z nichž dané financování 
pochází. 

Odůvodnění

Zatímco provádění činností programu Erasmus pro všechny se bude řídit postupy nařízení o 
programu Erasmus pro všechny, musí být zajištěn soulad s příslušnými vnějšími nástroji 
financování.

Pozměňovací návrh 17

Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 2 – část 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Financování se zpřístupní prostřednictvím 
dvou víceletých přídělů pouze na pokrytí 
prvních 4 let, respektive zbývajících 3 let. 
Toto financování se zohlední ve víceletému 
orientačnímu programování těchto nástrojů 
v souladu se zjištěnými potřebami a 
prioritami dotčených zemí. Tyto příděly 
mohou být v případě závažných 
nepředvídaných okolností nebo důležitých 
politických změn mohou být upraveny v 
souladu s vnějšími prioritami EU. 
Spolupráce s nezúčastněnými zeměmi 
může být v případě potřeby založena na 
dodatečných rozpočtových prostředcích 
přidělených partnerskými zeměmi v 
souladu s postupy dohodnutými s těmito 
zeměmi. 

Financování se zpřístupní prostřednictvím 
dvou víceletých přídělů. Toto financování 
bude založeno na víceletém orientačním 
programování těchto nástrojů v souladu se 
zjištěnými potřebami a prioritami 
dotčených zemí a v případě nástroje pro 
rozvojovou spolupráci konkrétně stanoví 
regionální rozdělení a druh činností, které 
mají být financovány. Tyto příděly mohou 
být v případě závažných nepředvídaných 
okolností nebo důležitých politických 
změn upraveny v souladu s vnějšími 
prioritami EU, v souladu s postupy 
stanovenými v příslušných vnějších 
nástrojích financování. Spolupráce s 
nezúčastněnými zeměmi může být v 
případě potřeby založena na dodatečných 
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rozpočtových prostředcích přidělených 
partnerskými zeměmi v souladu s postupy 
dohodnutými s těmito zeměmi. 

Odůvodnění

Proces programování by se měl řídit postupy předpokládanými v příslušných vnějších 
nástrojích financování, zajišťovat nezbytný respekt vůči svrchovanosti jednotlivých zemí a 
zabezpečit soulad s celkovými strategiemi pro dané země či regiony. Příděly finančních 
prostředků lze definovat jen na tomto základě.

Pozměňovací návrh 18

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 
v dotyčném členském státě, vzdálenosti 
mezi hlavními městy členských států a 
výkonnosti. Při přidělování finančních 
prostředků je náležitě zohledněna velká 
vzdálenost, která se týká studentů 
z nejvzdálenějších regionů a zámořských 
zemí a území. Parametr výkonnosti tvoří 
25 % celkových finančních prostředků 
podle kritérií uvedených v odstavcích 7 a 
8.

Odůvodnění

Zejména u finančních prostředků na mobilitu by měla být stanovena zvláštní ustanovení 
týkající se studentů z evropského zámoří, a to s ohledem na značnou vzdálenost, která je dělí 
od evropského světadílu.
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Pozměňovací návrh 19

Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 1 – písm. b a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ba) přínos k vymýcení chudoby a 
udržitelnému rozvoji ve třetích zemích.

Odůvodnění

Rozvoj je uveden jako cíl sám o sobě v článku 4, a proto by se jím mělo řídit i monitorování a 
hodnocení.

Pozměňovací návrh 20

Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Komise do své výroční zprávy o 
provádění nařízení o nástroji pro 
rozvojovou spolupráci zahrne seznam 
všech akcí programu „Erasmus pro 
všechny“ financovaných z nástroje pro 
rozvojovou spolupráci a jejich plnění cílů 
a dodržování zásad stanovených v 
článcích 2 a 3 tohoto nařízení. 

Odůvodnění

Provádění činností programu Erasmus Mundus dříve dodržovalo postupy nástroje pro 
rozvojovou spolupráci. Protože se provádění v budoucnu bude řídit postupy stanovenými 
v nařízení o programu Erasmus pro všechny, mělo by pravidelné podávání zpráv zajistit 
výboru nástroje pro rozvojovou spolupráci a Parlamentu transparentnost ve věci souladu 
s nařízením o nástroji pro rozvojovou spolupráci, a zejména jeho cílem pro oficiální 
rozvojovou pomoc podle článku 2.

Pozměňovací návrh 21

Návrh nařízení
Čl. 18 – odst. 1 – písm. a
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) členské státy; a) členské státy a jejich zámořské země 
a území uvedené v příloze II Smlouvy 
o fungování Evropské unie;

Odůvodnění

V platném rozhodnutí o přidružení zámoří je stanoveno, že zámořské země a území se mohou 
účastnit programů pro odbornou přípravu a vzdělávání. V novém návrhu rozhodnutí se uvádí 
navíc i to, že zámořské země a území jsou způsobilé pro všechny horizontální programy 
Evropské unie. Je tedy na místě, aby v tomto nařízení bylo uvedeno, že zámořské země 
a území se mohou zapojit i do programu Erasmus pro všechny.

Pozměňovací návrh 22

Návrh nařízení
Čl. 19 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) příslušnými politikami Unie, zejména 
v oblasti kultury, sdělovacích prostředků, 
zaměstnanosti, zdraví, výzkumu, inovací, 
podniků, spravedlnosti, spotřebitelů, 
rozvoje a politiky soudržnosti;

a) příslušnými politikami Unie, zejména 
v oblasti kultury, sdělovacích prostředků, 
zaměstnanosti, zdraví, výzkumu, inovací, 
podniků, spravedlnosti, spotřebitelů, 
politiky soudržnosti a rozvojové politiky; 

Odůvodnění

Tato změna vyjasňuje, že odkaz se vztahuje k mezinárodní rozvojové politice Unie a nikoli 
k její vnitřní, regionální rozvojové politice.
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