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STRUČNÉ ODÔVODNENIE

Komisia navrhuje plne začleniť medzinárodný rozmer spolupráce v oblasti vysokoškolského 
vzdelávania (vrátane prevažnej časti opatrení, na ktoré sa v súčasnosti vzťahuje rozhodnutie 
Európskeho parlamentu a Rady z roku 2008 o programe Erasmus Mundus1) do nového 
nariadenia, ktorým sa ustanovuje Erasmus pre všetkých, program Únie pre vzdelávanie, 
odbornú prípravu, mládež a šport. Finančné prostriedky na činnosti v oblasti vysokoškolského 
vzdelávania vykonávané v tretích krajinách sa budú prideľovať z rôznych nástrojov 
vonkajšieho financovania vrátane budúceho nástroja financovania rozvojovej spolupráce 
a Európskeho rozvojového fondu (ERF), pričom sa poskytnú dva viacročné príspevky. 
Činnosti sa budú vykonávať v súlade s postupmi stanovenými v nariadení o programe 
Erasmus pre všetkých. Komisia sa snaží prostredníctvom tohto návrhu skoncovať 
s fragmentáciou a umožniť univerzitám a inštitúciám zapojeným do týchto programov lepšiu 
predvídateľnosť.
Hoci všeobecný cieľ tohto návrhu má podporu, spravodajkyňa vyjadruje znepokojenie 
v súvislosti so skutočnosťou, že návrh nariadenia o programe Erasmus pre všetkých obsahuje 
len veľmi málo informácií o činnostiach, ktoré sa majú financovať v krajinách, na ktoré sa 
vzťahuje nástroj financovania rozvojovej spolupráce, a v krajinách AKT, o ich vzťahu 
k rozvojovým cieľom Únie a o potrebách a stratégiách týchto krajín v oblasti rozvoja. Okrem 
toho navrhované nariadenie neobsahuje žiadne ustanovenia na zabezpečenie toho, aby boli 
činnosti, na ktoré sa poskytuje financovanie zo zemepisných programov v rámci nástroja 
financovania rozvojovej spolupráce, navrhnuté tak, aby spĺňali kritériá pre oficiálnu 
rozvojovú pomoc (ODA), ktoré vymedzil Výbor OECD pre rozvojovú pomoc (OECD/DAC) 
a ktoré sa požadujú na základe článku 2 ods. 2 návrhu Komisie týkajúceho sa nástroja 
financovania rozvojovej spolupráce na obdobie 2014 – 2020. 

Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy, ktoré predložila spravodajkyňa, preto sledujú tieto ciele:
- zaviesť jasnejšie odkazy na rozvojové ciele Únie, najmä odstránenie chudoby;
- zabezpečiť, aby činnosti, na ktoré sa poskytujú finančné prostriedky z nástroja financovania 

rozvojovej spolupráce, spĺňali kritériá pre oficiálnu rozvojovú pomoc (ODA), ktoré 
vymedzil Výbor OECD pre rozvojovú pomoc (OECD/DAC), najmä čo sa týka činností 
zameraných na mobilitu odchádzajúcich osôb; 

- vyžadovať vytvorenie mechanizmov súvisiacich s činnosťami zameranými na mobilitu, 
ktoré znižujú riziko tzv. úniku mozgov;

- zabezpečiť, aby sa činnosti vykonávali v úplnom súlade s príslušnými nástrojmi, z ktorých 
sa poskytujú finančné prostriedky;

- vyžadovať, aby postupy plánovania rešpektovali rozhodnutia partnerských krajín; 
- stanoviť požiadavky v oblasti hodnotenia a podávania správ, ktoré zabezpečia meranie 

dosahov na rozvoj a vytvorenie podmienok úplnej transparentnosti.

Spravodajkyňa by tiež chcela poukázať na malý rozdiel medzi legislatívnym návrhom 
Komisie a legislatívnym finančným výkazom, pokiaľ ide o výšku finančných prostriedkov, 
ktoré sa majú poskytnúť z nástrojov vonkajšieho financovania. Zatiaľ čo na strane 59 
                                               
1 Rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 1298/2008/ES zo 16. decembra 2008, ktorým sa ustanovuje 
akčný program Erasmus Mundus na roky 2009 – 2013 na zvýšenie kvality vysokoškolského vzdelávania a na 
podporu porozumenia medzi kultúrami prostredníctvom spolupráce s tretími krajinami (Ú. v. EÚ L 340, 
19.12.2008, s. 83).
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finančného výkazu sa uvádza, že celková suma 1 812 miliónov EUR sa poskytne len 
z nástrojov vonkajšieho financovania v rámci okruhu 4 (čo nezahŕňa ERF), v článku 13 
legislatívneho návrhu sa uvádza, že celková suma 1 812 miliónov EUR sa poskytne zo 
všetkých nástrojov vonkajšieho financovania vrátane ERF. Spravodajkyňa sa domnieva, že 
správne sú údaje uvedené v článku 13 legislatívneho návrhu.

POZMEŇUJÚCE A DOPLŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre rozvoj 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 nariadenia
Odôvodnenie 7

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(7) V súlade s článkami 8 a 10 Zmluvy 
o fungovaní Európskej únie, ako aj 
článkami 21 a 23 Charty základných práv 
program podporuje rovnosť medzi ženami 
a mužmi a boj proti diskriminácii na 
základe pohlavia, rasy alebo etnického 
pôvodu, náboženstva alebo viery, 
zdravotného postihnutia, veku alebo 
sexuálnej orientácie.

(7) V súlade s článkami 8 a 10 Zmluvy 
o fungovaní Európskej únie, ako aj 
článkami 21 a 23 Charty základných práv 
program podporuje rovnosť medzi ženami 
a mužmi a boj proti diskriminácii na 
základe pohlavia, rasy alebo etnického 
pôvodu, náboženstva alebo viery, 
zdravotného postihnutia, veku alebo 
sexuálnej orientácie. Pri vykonávaní 
programu je potrebné rozšíriť prístup 
znevýhodnených a zraniteľných skupín 
a aktívne riešiť osobitné potreby ľudí so 
zdravotným postihnutím v oblasti 
vzdelávania.

Odôvodnenie

Je osobitne dôležité zabezpečiť, aby mali opatrenia vykonávané v rozvojových krajinách 
dosah aj na chudobných a zraniteľné osoby, čo by však bolo relevantné aj v rámci Európy.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 2

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 8

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(8) Program by mal obsahovať silný 
medzinárodný rozmer, najmä pokiaľ ide 

(8) Program by mal obsahovať silný 
medzinárodný rozmer, najmä pokiaľ ide 
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o vysokoškolské vzdelávanie, a nielen 
zvyšovať kvalitu európskeho 
vysokoškolského vzdelávania pri 
presadzovaní širších cieľov strategického 
rámca ET 2020 a atraktívnosti Únie ako 
študijnej destinácie, ale aj podporovať 
porozumenie medzi ľuďmi a prínos
k udržateľnému rozvoju vysokoškolského 
vzdelávania v tretích krajinách.

o vysokoškolské vzdelávanie, a nielen 
zvyšovať kvalitu európskeho 
vysokoškolského vzdelávania pri 
presadzovaní širších cieľov strategického 
rámca ET 2020 a atraktívnosti Únie ako 
študijnej destinácie, ale aj podporovať 
porozumenie medzi ľuďmi a prispieť 
k odstráneniu chudoby a udržateľnému 
rozvoju, a to aj v oblasti vysokoškolského 
vzdelávania, v tretích krajinách a 
pridružených zámorských krajinách a 
územiach Únie. 

Odôvodnenie

Hlavný cieľ rozvojovej spolupráce EÚ stanovený v zmluve a v návrhu nariadenia o nástroji 
financovania rozvojovej spolupráce by sa mal vyslovene uviesť aj ako cieľ nariadenia 
o programe Erasmus pre všetkých. Súčasné rozhodnutie o pridružení zámoria predpokladá 
účasť ZKÚ na programoch odborného vzdelávania. V novom návrhu rozhodnutia sa tiež 
pripomína, že ZKÚ sa môžu zúčastňovať na všetkých horizontálnych programoch Európskej 
únie. Preto treba v súčasnom znení uviesť účasť ZKÚ na programe Erasmus pre všetkých.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 3

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 17

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(17) Činnosť Európskeho fóra mládeže, 
národných informačných centier pre 
uznávanie dokladov o akademickom 
vzdelaní (NARIC), sietí Eurydice, 
Euroguidance a Eurodesk, ako aj 
národných podporných stredísk pre akciu 
eTwinning, národných stredísk Europass 
a národných informačných úradov 
v susedských krajinách, je podstatná pre 
dosiahnutie cieľov tohto programu, najmä 
poskytovaním pravidelných 
a aktualizovaných informácií o rôznych 
oblastiach ich činnosti Komisii a šírením 
výsledkov programu v Únii a v tretích 
účastníckych krajinách.

(17) Činnosť Európskeho fóra mládeže, 
národných informačných centier pre 
uznávanie dokladov o akademickom 
vzdelaní (NARIC), sietí Eurydice, 
Euroguidance a Eurodesk, ako aj 
národných podporných stredísk pre akciu 
eTwinning, národných stredísk Europass 
a národných informačných úradov 
v susedských krajinách, je podstatná pre 
dosiahnutie cieľov tohto programu, najmä 
poskytovaním pravidelných 
a aktualizovaných informácií o rôznych 
oblastiach ich činnosti Komisii a šírením 
výsledkov programu v Únii a zámorských 
krajinách a územiach, ktoré sú pridružené 
k Únii, ako aj v tretích účastníckych 
krajinách.
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Odôvodnenie

Súčasné rozhodnutie o pridružení zámoria predpokladá účasť ZKÚ na programoch 
odborného vzdelávania. V novom návrhu rozhodnutia sa tiež pripomína, že ZKÚ sa môžu 
zúčastňovať na všetkých horizontálnych programoch Európskej únie. Preto treba v súčasnom 
znení uviesť účasť ZKÚ na programe Erasmus pre všetkých.

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,
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, ako aj súdržnosť 
politík v záujme rozvoja v súlade 
s článkom 208 ZFEÚ.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 5

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 27

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(27) Je potrebné stanoviť kritériá 
výkonnosti, na ktorých by sa rozdelenie 
rozpočtu medzi členské štáty na akcie 
riadené národnými agentúrami malo 
zakladať.

(27) Je potrebné stanoviť merateľné 
kritériá výkonnosti, na ktorých by sa 
rozdelenie rozpočtu medzi členské štáty na 
akcie riadené národnými agentúrami malo 
zakladať.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 6

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 29a (nové)
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(29a) Fyzické osoby zo zámorských krajín 
a území (ZKÚ) a príslušné verejné a/alebo 
súkromné orgány a inštitúcie zo ZKÚ sa 
môžu zúčastňovať na programoch Únie v 
súlade s ustanoveniami uvedenými v 
rozhodnutí Rady o pridružení zámorských 
krajín a území k Európskej únii.

Odôvodnenie

Súčasné rozhodnutie o pridružení zámoria predpokladá účasť ZKÚ na programoch 
odborného vzdelávania. V novom návrhu rozhodnutia sa tiež pripomína, že ZKÚ sú 
oprávnené na všetky horizontálne programy Európskej únie. Preto treba v súčasnom znení 
spresniť účasť ZKÚ na programe Erasmus pre všetkých.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 7

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3. Program sa zaoberá vzdelávaním na 
všetkých úrovniach z pohľadu 
celoživotného vzdelávania, najmä 
vysokoškolským vzdelávaním, odborným 
vzdelávaním a prípravou, vzdelávaním 
dospelých, vzdelávaním na školách 
a mládežou.

3. Program sa zaoberá vzdelávaním na 
všetkých úrovniach z pohľadu 
celoživotného vzdelávania, najmä 
vysokoškolským vzdelávaním, odborným 
vzdelávaním a prípravou, neformálnym 
vzdelávaním a vzdelávaním dospelých, 
vzdelávaním na školách a mládežou a 
podporuje aj činnosti v oblasti športu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 8

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

4. Obsahuje medzinárodný rozmer v súlade 
s článkom 21 Zmluvy o fungovaní 
Európskej únie a bude podporovať aj 
činnosti v oblasti športu.

4. Program zahŕňa medzinárodný rozmer 
zameraný na podporu vonkajšej činnosti 
Únie vrátane jej rozvojových cieľov 
prostredníctvom spolupráce medzi Úniou 
a tretími krajinami. 
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Odôvodnenie

Odsek o medzinárodnom rozmere by mal osobitne odkazovať na rozvojové ciele vonkajšej 
činnosti Únie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 9

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Cieľom programu je prispievať k cieľom 
stratégie Európa 2020 a strategického 
rámca pre vzdelávanie a odbornú prípravu 
do roku 2020 (ET 2020), vrátane 
zodpovedajúcich referenčných štandardov 
ustanovených v týchto nástrojoch, 
k obnovenému rámcu pre európsku 
spoluprácu v oblasti mládeže (2010 –
2018), k udržateľnému rozvoju tretích 

krajín v oblasti vysokoškolského 
vzdelávania a k rozvoju európskeho 
rozmeru v športe.

1. Cieľom programu je prispievať k cieľom 
stratégie Európa 2020 a strategického 
rámca pre vzdelávanie a odbornú prípravu 
do roku 2020 (ET 2020) vrátane 
zodpovedajúcich referenčných štandardov 
ustanovených v týchto nástrojoch, 
k obnovenému rámcu pre európsku 
spoluprácu v oblasti mládeže (2010 –
2018), k odstráneniu chudoby 

a udržateľnému rozvoju tretích krajín, 
najmä v oblasti vysokoškolského 
vzdelávania, odbornej prípravy a rozvoja 
zručností a k rozvoju európskeho rozmeru 
v športe.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 10

Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 1 – písmeno d – prvá časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(d) zlepšiť medzinárodný rozmer 
vzdelávania, odbornej prípravy a mládeže, 
najmä vo vysokoškolskom vzdelávaní, 
zvýšením atraktívnosti inštitúcií 
vysokoškolského vzdelávania v Únii 
a podporou vonkajšej činnosti Únie 
vrátane jej rozvojových cieľov 
presadzovaním mobility a spolupráce 
medzi inštitúciami vysokoškolského 
vzdelávania EÚ a tretích krajín
a zacieleného posilňovania kapacít 
v tretích krajinách;

(d) zlepšiť medzinárodný rozmer 
vzdelávania, odbornej prípravy a mládeže, 
najmä vo vysokoškolskom vzdelávaní, 
zvýšením atraktívnosti inštitúcií
vysokoškolského vzdelávania v Únii, 
podporovať vonkajšiu činnosť Únie 
vrátane jej rozvojových cieľov –
presadzovaním mobility a spolupráce 
medzi inštitúciami vysokoškolského 
vzdelávania v Únii a v pridružených 
zámorských krajinách a teritóriách 
a inštitúciami v tretích krajinách 
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a cieleným budovaním kapacít v tretích 
krajinách – v prípade potreby v súlade 
s cieľmi stanovenými v nástrojoch 
vonkajšieho financovania, z ktorých sa 
poskytujú prostriedky na opatrenia; 

Odôvodnenie

Rozvoj by mal byť samostatným cieľom, a nie len prostriedkom na posilnenie medzinárodného 
rozmeru vzdelávania. Činnosti, na ktoré sa poskytujú prostriedky z nástrojov vonkajšieho 
financovania, sa musia riadiť aj cieľmi príslušných nástrojov. Platné rozhodnutie o 
pridružení zámoria predpokladá účasť ZKÚ na programoch odborného vzdelávania. V novom 
návrhu rozhodnutia sa tiež pripomína, že ZKÚ sú oprávnené na účasť vo všetkých 
horizontálnych programoch Európskej únie. Preto treba v súčasnom znení spresniť účasť 
ZKÚ na programe Erasmus pre všetkých.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 11

Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 2a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2a. Pokiaľ ide o akcie uvedené v odseku 
1, na ktoré sa poskytujú prostriedky 
z nástroja financovania rozvojovej 
spolupráce alebo z ERF, všetky akcie 
musia byť v súlade s cieľmi a zásadami 
nariadenia o nástroji financovania 
rozvojovej spolupráce a dohody 
o partnerstve AKT – EÚ. Ak finančné 
prostriedky pochádzajú z nástroja 
financovania rozvojovej spolupráce, treba 
dodržiavať najmä kritériá pre oficiálnu 
rozvojovú pomoc, ktoré stanovil Výbor pre 
rozvojovú pomoc, ako sa stanovuje v 
článku 2 ods. 2 príslušného nariadenia.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 12

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 2b (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2b. Pokiaľ ide o činnosti, na ktoré sa 
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poskytujú prostriedky z nástroja 
financovania rozvojovej spolupráce, 
granty na oblasť mobility sú v prípade 
mobility odchádzajúcich osôb prínosom 
iba vtedy, keď výskumní pracovníci 
vykonávajú výskum alebo vyučujú 
v oblastiach týkajúcich sa problémov 
rozvojových krajín, a v prípade mobility 
prichádzajúcich osôb iba vtedy, keď 
študenti alebo výskumní pracovníci 
študujú alebo vykonávajú výskum 
v oblastiach týkajúcich sa problémov 
rozvojových krajín. 

Odôvodnenie

Činnosti financované z nástroja financovania rozvojovej spolupráce musia spĺňať kritériá pre 
oficiálnu rozvojovú pomoc, ktoré stanovil Výbor OECD pre rozvojovú pomoc (OECD/DAC). 
Tieto podmienky neumožňujú financovanie mobility študentov odchádzajúcich z EÚ, pričom 
sa v nich vyžaduje, aby študijné oblasti súviseli s rozvojom.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 13

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 2c (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2c. Pokiaľ ide o činnosti, na ktoré sa 
poskytujú prostriedky z nástroja 
financovania rozvojovej spolupráce alebo 
z ERF, zavedú sa mechanizmy, ktoré 
zaručia, že výberové kritériá budú 
vychádzať zo zásluh a že pri udeľovaní 
štipendií sa budú uprednostňovať 
sociálne a ekonomicky znevýhodnené 
skupiny a zraniteľné vrstvy, a budú 
motivovať štátnych príslušníkov 
rozvojových krajín k tomu, aby sa vrátili 
do svojich domovských krajín po uplynutí 
obdobia štúdia alebo výskumu, aby tak 
mohli prispievať k hospodárskemu 
rozvoju a blahu príslušnej rozvojovej 
krajiny. 
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Odôvodnenie

Úniku mozgov by sa malo zabraňovať podporovaním návratu študentov a výskumných 
pracovníkov do ich krajín pôvodu. Zameranie sa na znevýhodnené skupiny posilňuje 
prepojenie medzi opatreniami v oblasti vysokoškolského vzdelávania a odstraňovaním 
chudoby.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 14

Návrh nariadenia
Článok 8 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Táto akcia podporuje aj rozvoj, 
posilňovanie kapacít, regionálnu 
integráciu, výmenu znalostí a procesy 
modernizácie prostredníctvom partnerstiev 
medzi Úniou a inštitúciami 
vysokoškolského vzdelávania tretích 
krajín, ako aj v sektore mládeže, najmä 
v prípade partnerského učenia 
a spoločných vzdelávacích projektov, 
a bude podporovať aj regionálnu 
spoluprácu, najmä so susedskými 
krajinami.

2. Táto akcia podporuje aj rozvoj, 
posilňovanie kapacít, regionálnu 
integráciu, výmenu znalostí a procesy 
modernizácie prostredníctvom partnerstiev 
medzi Úniou a inštitúciami 
vysokoškolského vzdelávania tretích 
krajín, ako aj v sektore mládeže, najmä 
v prípade partnerského učenia 
a spoločných vzdelávacích projektov, 
a bude podporovať aj regionálnu 
spoluprácu, najmä so susedskými 
krajinami. Akcie, na ktoré sa poskytujú 
prostriedky z nástroja financovania 
rozvojovej spolupráce alebo z ERF, 
prispievajú k udržateľnému rozvoju 
partnerských krajín, vychádzajú 
z národných a regionálnych stratégií 
v oblasti rozvoja a sú v súlade s týmito 
stratégiami.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 15

Návrh nariadenia
Článok 9 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Táto akcia podporuje aj dialóg v rámci 
politiky s tretími krajinami 
a medzinárodnými organizáciami.

2. Táto akcia podporuje aj dialóg v rámci 
politiky s tretími krajinami 
a medzinárodnými organizáciami. Akcie, 
na ktoré sa poskytujú prostriedky 
z nástroja financovania rozvojovej 
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spolupráce alebo z ERF, prispievajú 
k udržateľnému rozvoju partnerských 
krajín, vychádzajú z národných 
a regionálnych stratégií v oblasti rozvoja 
a sú v súlade s týmito stratégiami.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 16

Návrh nariadenia
Článok 13 – odsek 2 – prvá časť

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 1 812 100 000 
EUR z rôznych externých nástrojov 
(nástroj 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. 

2. Okrem finančného krytia uvedeného 
v odseku 1 a s cieľom podporovať 
medzinárodný rozmer vysokoškolského 
vzdelávania sa pridelí orientačná suma 
zodpovedajúca 2 % celkových 
referenčných súm začlenených do rôznych 
nástrojov vonkajšej činnosti (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 uvedené 
v článku 18 ods. 1, a na spoluprácu 
a politický dialóg 
s orgánmi/inštitúciami/organizáciami 
z týchto krajín. Na využívanie týchto 
finančných prostriedkov sa uplatňujú 
ustanovenia tohto nariadenia, pričom sa 
zaručí súlad s právnym základom 
nástrojov vonkajšieho financovania, 
z ktorých sa poskytujú finančné 
prostriedky. 

Odôvodnenie

Akcie programu Erasmus pre všetkých sa budú vykonávať v súlade s postupmi stanovenými 
v nariadení o programe Erasmus pre všetkých, pričom treba zaručiť súlad s príslušnými 
nástrojmi vonkajšieho financovania.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 17

Návrh nariadenia
Článok 13 – odsek 2 – druhá časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Finacovanie sa sprístupní formou 2 
viacročných príspevkov, ktoré pokrývajú 
len prvé 4 roky, resp. zvyšné 3 roky. Toto 
financovanie sa zohľadní vo viacročnom 
orientačnom plánovaní týchto nástrojov v 
súlade so zistenými potrebami a prioritami 
príslušných krajín. Výška príspevkov sa 
môže prehodnotiť v prípade závažných 
nepredvídateľných okolností alebo 
dôležitých politických zmien v súlade s 
prioritami EÚ v oblasti vonkajších 
vzťahov. Spolupráca s neúčastníckymi 
krajinami môže byť podľa potreby 
založená na dodatočných rozpočtových 
prostriedkoch z partnerských krajín, ktoré 
sa sprístupnia v súlade s postupmi, ktoré sa 
dohodnú s týmito krajinami. 

Financovanie sa sprístupní formou dvoch 
viacročných príspevkov. Toto financovanie 
je založené na viacročnom orientačnom 
plánovaní týchto nástrojov v súlade so 
zistenými potrebami a prioritami 
príslušných krajín a v prípade nástroja 
financovania rozvojovej spolupráce sa 
určí regionálne rozdelenie a typ 
financovaných akcií. Výška príspevkov sa 
môže prehodnotiť v prípade závažných 
nepredvídateľných okolností alebo 
dôležitých politických zmien v súlade 
s prioritami EÚ v oblasti vonkajších 
vzťahov a postupmi stanovenými 
v príslušných nástrojoch vonkajšieho 
financovania. Spolupráca 
s neúčastníckymi krajinami môže byť 
podľa potreby založená na dodatočných 
rozpočtových prostriedkoch z partnerských 
krajín, ktoré sa sprístupnia v súlade 
s postupmi, ktoré sa dohodnú s týmito 
krajinami. 

Odôvodnenie

Proces plánovania by mal prebiehať v súlade s postupmi stanovenými v príslušných 
nástrojoch vonkajšieho financovania, pričom je potrebné rešpektovať rozhodnutia danej 
krajiny a zaručiť súlad s globálnymi stratégiami jednotlivých krajín alebo regiónov. 
Príspevky sa môžu určiť len na tomto základe.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 18

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 

6. Finančné prostriedky na mobilitu 
jednotlivcov v oblasti vzdelávania podľa 
článku 6 ods. 1 písm. a), s ktorými má 
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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.

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. 
Pri prideľovaní finančných prostriedkov 
sa riadne prihliada na zvlášť veľkú 
vzdialenosť v prípade študentov z 
najvzdialenejších regiónov a zámorských 
krajín a území. Parameter výkonnosti 
predstavuje 25 % z celkových finančných 
prostriedkov v súlade s kritériami podľa 
odsekov 7 a 8.

Odôvodnenie

Treba počítať s osobitnými ustanoveniami pre študentov z európskeho zámoria, najmä pokiaľ 
ide o finančné prostriedky na mobilitu, vzhľadom na ich veľkú vzdialenosť od európskeho 
kontinentu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 19

Návrh nariadenia
Článok 15 – odsek 1 – písmeno ba (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(ba) príspevok k odstráneniu chudoby 
a udržateľnému rozvoju v tretích 
krajinách.

Odôvodnenie

Rozvoj sa uvádza v článku 4 ako samostatný cieľ, a preto by sa mal zohľadňovať pri 
monitorovaní a hodnotení.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 20

Návrh nariadenia
Článok 15 – odsek 2a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2a. Komisia zahrnie do svojej správy 
o vykonávaní nariadenia o nástroji 
financovania rozvojovej spolupráce
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zoznam všetkých akcií programu Erasmus 
pre všetkých financovaných z finančných 
prostriedkov poskytovaných z tohto 
nástroja a ich súlad s cieľmi a zásadami, 
ktoré sú stanovené v článkoch 2 a 3 tohto 
nariadenia. 

Odôvodnenie

Akcie programu Erasmus Mundus sa doteraz vykonávali v súlade s postupmi stanovenými 
pre nástroj financovania rozvojovej spolupráce. Keďže v budúcnosti sa budú akcie vykonávať 
v súlade s nariadením o programe Erasmus pre všetkých, pravidelné podávanie správ by 
malo zabezpečiť výboru zriadenému podľa nariadenia o nástroji financovania rozvojovej 
spolupráce a Parlamentu transparentnosť, pokiaľ ide o súlad s nariadením o nástroji 
financovania rozvojovej spolupráce, a najmä s cieľom týkajúcim sa oficiálnej rozvojovej 
pomoci stanoveným v článku 2.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 21

Návrh nariadenia
Článok 18 – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(a) členské štáty; (a) členské štáty a ich zámorské krajiny a 
územia vymenované v prílohe II k Zmluve 
o fungovaní Európskej únie;

Odôvodnenie

Platné rozhodnutie o pridružení zámoria predpokladá účasť ZKÚ na programoch odborného 
vzdelávania. V novom návrhu rozhodnutia sa tiež pripomína, že ZKÚ sú oprávnené na účasť 
na všetkých horizontálnych programoch Európskej únie. Preto treba v súčasnom znení 
spresniť účasť ZKÚ na programe Erasmus pre všetkých.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 22

Návrh nariadenia
Článok 19 – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(a) príslušnými politikami Únie, najmä 
s politikami v oblastiach kultúry a médií, 
zamestnanosti, zdravia, výskumu 
a inovácií, podnikania, spravodlivosti, 
ochrany spotrebiteľa, rozvoja a súdržnosti;

(a) príslušnými politikami Únie, najmä 
s politikami v oblastiach kultúry a médií, 
zamestnanosti, zdravia, výskumu 
a inovácií, podnikania, spravodlivosti, 
ochrany spotrebiteľa, s politikou súdržnosti 



PE492.937v02-00 16/17 AD\915186SK.doc

SK

a s rozvojovou politikou; 

Odôvodnenie

Táto zmena objasňuje, že odkaz sa vzťahuje na medzinárodnú rozvojovú politiku Únie, a nie 
na vnútornú regionálnu politiku v oblasti rozvoja.
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