
PA\902243SL.doc PE487.940v01-00

SL Združena v raznolikosti SL

EVROPSKI PARLAMENT 2009 - 2014

Odbor za industrijo, raziskave in energetiko

2011/0371(COD)

15.5.2012

OSNUTEK MNENJA
Odbora za industrijo, raziskave in energetiko

za Odbor za kulturo in izobraževanje

o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o uvedbi programa 
„ERASMUS ZA VSE“ – Program Unije za izobraževanje, usposabljanje, 
mlade in šport 
(COM(2011)0788 – C7-0436/2011 – 2011/0371(COD))

Rapporteur: Silvia-Adriana Ţicău



PE487.940v01-00 2/24 PA\902243SL.doc

SL

PA_Legam



PA\902243SL.doc 3/24 PE487.940v01-00

SL

KRATKA OBRAZLOŽITEV

Izobraževanje in usposabljanje sta v središču strategije Evropa 2020 za pametno, trajnostno in 
vključujočo rast in integriranih smernic za ekonomske politike in politike zaposlovanja držav 
članic. Zato Komisija in Parlament podpirata večjo podporo EU za izobraževanje in 
usposabljanje v obdobju 2014–2020, da bi se izboljšale kvalifikacije in reševal problem 
visokih stopenj brezposelnosti med mladimi v številnih državah članicah.

Predlog uredbe

Program Erasmus za vse obsega izobraževanje, usposabljanje, mlade in šport, njegov 
namen pa je podpreti vse izobraževalne sektorje (vključno z visokim šolstvom, poklicnim 
usposabljanjem, izobraževanjem odraslih, šolskim izobraževanjem in mladinskimi 
dejavnostmi) pri vseživljenjskem učenju.

Po priporočilih Komisije naj bi se program osredotočal na tri ključna področja:
 nadnacionalno in mednarodno učno mobilnost študentov, mladih, učiteljev in 

zaposlenih; 
 sodelovanje pri inovacijah in dobri praksi med izobraževalnimi ustanovami, tudi s 

sodelovanjem z organi, ki se udejstvujejo na področju mladih ter na podporo 
programom politik;

 podporo političnim reformam in krepitvi zmogljivosti v tretjih državah, tudi tistih, 
ki so vključene v pristopni postopek, s posebnim poudarkom na sosednjih državah in 
mednarodnem dialogu na področju politik. 

Erasmus za vse vključuje in se opira na obstoječe mednarodne programe (Erasmus 
Mundus, Tempus, Edulink in Alfa) ter programe sodelovanja z industrijskimi državami. 

Proračun, ki je v obdobju 2014–2020 predviden za ta program, znaša 17.299 milijonov 
EUR, od česar bo 16.742 milijonov namenjenih za ukrepe na področju izobraževanja, 
usposabljanja in mladih (65 % za mobilnost prosvetnih delavcev, 26 % za sodelovanje pri 
inovacijah in dobri praksi, 4 % za podporo političnim reformam in 2 % za upravne izdatke), 
318,4 milijona EUR za dejavnosti Jean Monnet in 238,8 milijona EUR za ukrepe na področju 
športa. Poleg tega bo okvirni znesek 1,8 milijona namenjen za različne zunanje instrumente za 
spodbujanje mednarodne razsežnosti visokošolskega izobraževanja. Da se zagotovita 
stabilnost in predvidljivost, bodo sredstva sproščena v dveh večletnih obrokih za obdobji 
štirih in treh let.

Sredstva za program Erasmus za vse se bodo uporabljala za ukrepe, določene v členu 
6(1) za namene priprave, spremljanja, nadzora, revizije in ocene ter izdatke za tehnično 
podporo. Komisija bo zagotavljala tudi jamstveni sklad za posojila za študente, ki prebivajo v 
eni, a opravljajo magistrski študij v drugi sodelujoči državi.

Mnenje poročevalke

Poročevalka podpira predlog uredbe Komisije in predlaga vrsto sprememb v zvezi z 
naslednjimi točkami:

1. vključitev povečanja števila oseb do 35. leta starosti, ki sodelujejo pri 
vseživljenjskem učenju, med splošne cilje programa;
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2. vključitev mobilnosti v izobraževalne namene v podjetništvu med posamezne 
cilje in ukrepe programa ter opredelitev ustreznih kazalnikov; 

3. vključitev industrijske politike EU med politike EU, povezane s programom 
Erasmus za vse;

4. zagotavljanje dostopa do programa Erasmus za vse za nevladne organizacije, 
zlasti tiste, povezane z mladimi na področjih, kot so izobraževanje, usposabljanje, 
mladinske dejavnosti in šport za vse;

5. uporaba informacijske in komunikacijske tehnologije za lažji dostop do programa 
Erasmus za vse za tiste, ki imajo težave izobraževalne, socialne, fizične, psihične, 
geografske, ekonomske ali kulturne narave;

6. upravičenost do posojilnih jamstev za podiplomske študente iz ene sodelujoče 
države, ki opravljajo doktorski študij v drugi sodelujoči državi;

7. določitev meril uspešnosti iz členov 5 in 11 v Prilogi 1 uredbe namesto z 
delegiranimi akti;

8. izključitev meril v zvezi z življenjskimi stroški v državi članici iz dodelitvenih 
meril za sredstva, ki jih mora upravljati nacionalna agencija za izvajanje ukrepov 
po členu 6(1), saj bi to povzročilo razlikovanje med dodiplomskimi in 
podiplomskimi študenti, ki so odvisni od držav članic, v katerih prebivajo; 

9. zagotavljanje preglednosti nad izvajanjem programa Erasmus za vse, tako da se 
od Komisije zahteva, da na svoji spletni strani objavlja informacije v zvezi z 
imenovanimi nacionalnimi agencijami ter programi in letnimi sredstvi, ki jim jih 
za izvajanje programa zagotavlja Komisija;

10. sodelovanje med Komisijo in državami članicami pri tem, da se do 1. januarja 
2014 določijo nacionalne agencije, odgovorne za vodenje programa Erasmus za 
vse;

11. zagotavljanje uravnotežene udeležbe vseh držav, ki sodelujejo v programu.
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PREDLOGI SPREMEMB

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

Predlog spremembe 1
Predlog uredbe
Uvodna izjava 10

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(10) V podporo mobilnosti, enakosti in 
študijski odličnosti mora Unija uvesti 
evropsko jamstveno shemo za posojila in 
tako omogočiti študentom magistrski študij 
v drugi sodelujoči državi ne glede na 
njihovo socialno ozadje. Ta shema mora 
biti na voljo finančnim institucijam, ki 
soglašajo z nudenjem posojil za magistrski 
študij v drugih sodelujočih državah pod 
ugodnimi pogoji za študente. 

(10) V podporo mobilnosti, enakosti in 
študijski odličnosti mora Unija uvesti 
evropsko jamstveno shemo za posojila in 
tako omogočiti študentom magistrski ali 
doktorski študij v drugi sodelujoči državi 
ne glede na njihovo socialno ozadje. Ta 
shema mora biti na voljo finančnim
institucijam, ki soglašajo z nudenjem 
posojil za magistrski ali doktorski študij v 
drugih sodelujočih državah pod ugodnimi 
pogoji za študente.

Or. ro

Obrazložitev

Razvoj inovacij in raziskav je bistven za konkurenčnost EU in tesno povezan z visokošolskimi 
izobraževalnimi ustanovami. Zato je treba jamstveno shemo za posojila po programu 
Erasmus za vse razširiti na podiplomske študente, ki želijo opravljati doktorski študij v drugi 
sodelujoči državi.

Predlog spremembe 2
Predlog uredbe
Uvodna izjava 33

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(33) Da se zagotovi hitro odzivanje na 
spremenjene potrebe med celotnim 
trajanjem programa, je treba pooblastilo za 
sprejemanje aktov v skladu s členom 290 
Pogodbe o delovanju Evropske unije 

(33) Da se zagotovi hitro odzivanje na 
spremenjene potrebe med celotnim 
trajanjem programa, je treba pooblastilo za 
sprejemanje aktov v skladu s členom 290 
Pogodbe o delovanju Evropske unije 
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prenesti na Komisijo glede določb, ki se 
nanašajo na merila uspešnosti in na
ukrepe, ki jih upravljajo nacionalne 
agencije. Zlasti je pomembno, da Komisija 
med svojim pripravljalnim delom izvede 
ustrezna posvetovanja, vključno na ravni 
izvedencev. Komisija mora pri pripravi in 
sestavljanju delegiranih aktov zagotoviti 
sočasno, pravočasno in ustrezno 
posredovanje ustreznih dokumentov 
Evropskemu parlamentu in Svetu.

prenesti na Komisijo glede določb, ki se 
nanašajo na ukrepe, ki jih upravljajo 
nacionalne agencije. Zlasti je pomembno, 
da Komisija med svojim pripravljalnim 
delom izvede ustrezna posvetovanja, 
vključno na ravni izvedencev. Komisija 
mora pri pripravi in sestavljanju 
delegiranih aktov zagotoviti sočasno, 
pravočasno in ustrezno posredovanje 
ustreznih dokumentov Evropskemu 
parlamentu in Svetu.

Or. ro

Obrazložitev

Da bi dosegli preglednost in zagotovili, da se lahko vsi upravičenci pripravijo za sodelovanje 
v programu Erasmus za vse v obdobju 2014–2020, je treba merila uspešnost upravljanja za 
nacionalne agencije vključiti v uredbo, namesto da jih Komisija naknadno vzpostavlja z 
delegiranimi akti.

Predlog spremembe 3
Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 2 – točka (b a) (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ba) povečanje števila ljudi do 35. leta 
starosti, ki sodelujejo pri vseživljenjskem 
učenju;

Or. ro

Obrazložitev

Vseživljenjsko učenje je pomembno sredstvo za zmanjševanje brezposelnosti in spodbujanje 
ponovne zaposlitve kot tudi konkurenčnosti, gospodarske rasti in socialnega razvoja v EU. 
Zato priporočamo, da se vključi med splošne cilje programa.

Predlog spremembe 4
Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 2 – točka b (b) (novo)



PA\902243SL.doc 7/24 PE487.940v01-00

SL

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(bb) povečanje zaposlenosti med mladimi. 

Or. ro

Obrazložitev

Izobraževanje in usposabljanje neposredno prispevata k dostojni in dobro plačani zaposlitvi. 
Povečane stopnje zaposlenosti v državah članicah, zlasti med mladimi, je osnovni cilj EU in 
bi zato moral postati eden splošnih ciljev programa Erasmus za vse.

Predlog spremembe 5
Predlog uredbe
Člen 5 – točka a – alinea 1 – podalinea 2a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

- % sodelujočih podjetnikov, ki so 
izboljšali ključne kompetence 
in/ali usposobljenost za 
podjetniško dejavnost. 

Or. ro

Obrazložitev

Poseben kazalnik za spremljanje izboljšav na področju podjetniških kompetenc je potreben 
zlasti med mladimi, da se poudari potreba po nadaljnjem spodbujanju izobraževanja in 
usposabljanja za mlade podjetnike.

Predlog spremembe 6
Predlog uredbe
Člen 5 – točka (c)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) spodbujati nastanek evropskega 
prostora vseživljenjskega učenja, sprožati 
politične reforme na nacionalni ravni, 
podpirati posodobitev sistemov 
izobraževanja in usposabljanja, vključno z 
neformalnim učenjem, ter podpirati 
evropsko sodelovanje na področju mladih, 
zlasti s povečanim političnim 

(c) spodbujati nastanek evropskega 
prostora vseživljenjskega učenja, sprožati 
politične reforme na nacionalni ravni, 
podpirati posodobitev sistemov 
izobraževanja in usposabljanja, vključno z 
neformalnim učenjem, ter podpirati 
evropsko sodelovanje na področju mladih 
in pri vseživljenjskem učenju, zlasti s 
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sodelovanjem, boljšo uporabo orodij za 
priznavanje in preglednost ter z 
razširjanjem dobrih praks;

povečanim političnim sodelovanjem, 
boljšo uporabo orodij za priznavanje in 
preglednost ter z razširjanjem dobrih praks;

Or. ro

Obrazložitev

Za zagotovitev jasnosti in doslednosti.

Predlog spremembe 7
Predlog uredbe
Člen 5 – točka d – točka 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

– Ustrezni kazalnik: število visokošolskih 
institucij izven EU, ki sodelujejo v ukrepih 
mobilnosti in sodelovanja

– ustrezni kazalnik: število 
visokošolskih ustanov v EU in 
izven nje, ki sodelujejo v 
mednarodnih ukrepih mobilnosti in 
sodelovanja   

Or. ro

Obrazložitev

Za zagotovitev jasnosti in doslednosti.

Predlog spremembe 8
Predlog uredbe
Člen 5 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Merila uspešnosti za spremljanje in 
ocenjevanje doseganja ciljev iz prvega 
odstavka so določena v Prilogi I.
       

Or. ro

Obrazložitev

Zaradi preglednosti in pravne varnosti je treba merila uspešnosti upravljanja nacionalnih 
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agencij vključiti v uredbo. Kazalniki, ki jih je predlagala Komisija, so ustrezno določeni v 
prilogi I.

Predlog spremembe 9
Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) učna mobilnost posameznikov, (a) učna mobilnost posameznikov, tudi v 
podjetniškem sektorju,

Or. ro

Obrazložitev

Mobilnost v izobraževalne namene za mlade podjetnike je pomembna za izvajanje 
industrijskih politik in konkurenčnosti EU.

Predlog spremembe 10
Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) nadnacionalno mobilnost študentov v 
visokošolskem izobraževanju in poklicnem 
usposabljanju, pa tudi mladih, vključenih v 
neformalne dejavnosti med sodelujočimi 
državami, kakor je navedeno v členu 18. 
Ta mobilnost je lahko v obliki študija na 
partnerski instituciji, pridobivanja delovnih 
izkušenj v tujini ali sodelovanja v 
mladinskih dejavnostih, zlasti 
prostovoljstvu. Mobilnost študija na 
magistrski stopnji se podpre z jamstveno 
shemo za študentska posojila, kakor je 
navedeno v členu 14(3);

(a) nadnacionalno mobilnost študentov v 
visokošolskem izobraževanju in poklicnem 
usposabljanju, pa tudi mladih, vključenih v 
neformalne dejavnosti med sodelujočimi 
državami, kakor je navedeno v členu 18. 
Ta mobilnost je lahko v obliki študija na 
partnerski ustanovi, pridobivanja delovnih 
izkušenj v tujini ali sodelovanja v 
mladinskih dejavnostih, zlasti 
prostovoljstvu. Mobilnost študija na 
magistrski in doktorski stopnji se podpre z 
jamstveno shemo za študentska posojila, 
kakor je navedeno v členu 14(3);

Or. ro

Obrazložitev

Inovacije in raziskave so tesno povezane z visokošolskimi ustanovami. Zato je treba 
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jamstveno shemo za posojila po programu Erasmus za vse razširiti na podiplomske študente, 
ki želijo opraviti doktorski študij v drugi sodelujoči državi.

Predlog spremembe 11
Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) nadnacionalno mobilnost osebja znotraj 
sodelujočih držav, kakor je navedeno v 
členu 18. Ta mobilnost je lahko v obliki 
poučevanja ali sodelovanja v dejavnostih 
strokovnega izpopolnjevanja v tujini;

(b) nadnacionalno mobilnost osebja znotraj 
sodelujočih držav, kakor je navedeno v 
členu 18. Ta mobilnost je lahko v obliki 
poučevanja ali sodelovanja v dejavnostih 
strokovnega izpopolnjevanja v tujini, kar 
bi se moralo razširiti tudi na podjetniški 
sektor;

Or. ro

Obrazložitev

Mobilnost v izobraževalne namene za mlade podjetnike je pomembna za izvajanje 
industrijskih politik in konkurenčnosti EU.

Predlog spremembe 12
Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 1 – točka (b a) (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ba) Enake priložnosti za vse študente v 
smislu sodelovanja in mobilnosti, ne glede 
na univerzo/ustanovo njihovega izvora.
  

Or. ro

Obrazložitev

Načelo enakosti in nediskriminacije je treba uporabljati za sodelovanje na področjih 
inovacije in dobre prakse.
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Predlog spremembe 13
Predlog uredbe
Člen 8 – odstavek 1– točka b – alinea 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

– koalicije sektorskih spretnosti med 
ponudniki izobraževanja in usposabljanja 
in podjetji, ki spodbujajo zaposljivost, 
ustvarjajo nove izobraževalne programe, 
prilagojene sektorju, razvijajo inovativne 
načine poklicnega poučevanja in 
usposabljanja in uvajajo v prakso orodja za 
priznavanje kvalifikacij po celotni Uniji;

– koalicije sektorskih spretnosti med 
ponudniki izobraževanja in 
usposabljanja in podjetji, ki 
spodbujajo zaposljivost, ustvarjajo 
nove izobraževalne programe, 
prilagojene sektorju, razvijajo 
inovativne načine poklicnega 
poučevanja in usposabljanja, 
vključno z uporabo informacijske 
in komunikacijske tehnologije, in 
uvajajo v prakso orodja za 
priznavanje kvalifikacij po celotni 
Uniji;

Or. ro

Obrazložitev

Ponudniki na področju izobraževanja in usposabljanja bi morali uporabljati informacijsko in 
komunikacijsko tehnologijo, da bi se odprle poklicne možnosti, ustvarili novi, posebni 
sektorski programi, razvilo inovativno poklicno poučevanje in metode usposabljanja ter 
uporabljali instrumenti vzajemnega priznavanja na ravni EU.

Predlog spremembe 14
Predlog uredbe
Člen 9 – odstavek 1 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) dialog na področju politik z ustreznimi 
evropskimi zainteresiranimi stranmi na 
področju izobraževanja, usposabljanja in 
mladih;

(c) dialog na področju politik z ustreznimi 
evropskimi zainteresiranimi stranmi na 
področju izobraževanja, usposabljanja,
mladih in podjetništva;

Or. ro
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Obrazložitev

Zaradi pomembne vloge, ki jo ima podjetniški sektor za konkurenčnost, industrijsko politiko 
EU in ustvarjanje delovnih mest, bi ga morali vključiti v politični dialog z različnimi 
zainteresiranimi stranmi na evropski ravni.

Predlog spremembe 15
Predlog uredbe
Člen 10 – točka (c) – točka (ii)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ii) Evropsko akademijo (v Bruggeu in 
Natolinu);

(ii) Evropsko akademijo;

Or. ro

Obrazložitev

Da se omogočita razvoj in upravičenost bodočih lokacij Evropske akademije.

Predlog spremembe 16
Predlog uredbe
Člen 11 – točka c a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ca) za spodbujanje trajne in vključujoče 
rasti z omogočanjem dostopa do športnih 
dejavnosti za invalide.
  

- Ustrezni kazalnik: % udeležencev, 
ki uporabljajo rezultate čezmejnih projektov 
za izboljšanje udeležbe invalidov v športnih 
dejavnostih.

Or. ro

Obrazložitev

Enake možnosti in vključitev vseh članov družbe so temeljna načela EU in jih je treba 
spoštovati in spodbujati tudi pri športu.
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Predlog spremembe 17
Predlog uredbe
Člen 11 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Merila uspešnosti za spremljanje in 
ocenjevanje doseganja ciljev iz prvega 
odstavka so našteta v Prilogi I.

Or. ro

Obrazložitev

V interesu preglednosti in pravne varnosti bi morala biti merila uspešnosti za dejavnosti, ki 
jih upravljajo nacionalne agencije, sestavni del uredbe. Zato je treba kazalnike, ki jih je 
predlagala Komisija, vključiti v prilogo I. 

Predlog spremembe 18
Predlog uredbe
Člen 13 – odstavek 2 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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 
EUR 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, tudi na področju podjetništva,
v ali iz držav, razen tistih iz člena 18(1), ter 
za sodelovanje in dialog na področju 
politik, ki bo potekal z 
organi/ustanovami/organizacijami iz teh 
držav, dodeljenih tudi približno 1.812.100 
EUR 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.

Or. ro

Obrazložitev

Učna mobilnost za mlade podjetnike je pomembna za izvajanje industrijske politike in 
konkurenčnosti EU.  
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Predlog spremembe 19
Predlog uredbe
Člen 13 – odstavek 2 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Sredstva bodo na voljo v obliki 2 večletnih 
dodelitev, ki bodo zajemala le prva 4 
oziroma preostala 3 leta. To financiranje se 
bo odražalo v večletnih okvirnih programih 
teh instrumentov v skladu z opredeljenimi 
potrebami in prednostnimi nalogami 
zadevni držav. Dodelitev sredstev se lahko 
revidira v primeru nepredvidenih okoliščin 
ali pomembnih političnih sprememb v 
skladu z zunanjimi prednostnimi nalogami 
EU. Sodelovanje z državami, ki ne 
sodelujejo v programu, se lahko po potrebi 
podpre z odobritvijo dodatnih sredstev iz 
partnerskih držav v skladu s postopki, 
dogovorjenimi z navedenimi državami.

Sredstva bodo na voljo v obliki 2 večletnih 
dodelitev, ki bodo zajemala le prva 4 
oziroma preostala 3 leta. Da se zagotovita 
povezanost ukrepov in nemoteno 
delovanje programa, se bodo letno 
dodeljevala približno enaka sredstva.  To 
financiranje se bo odražalo v večletnih 
okvirnih programih teh instrumentov v 
skladu z opredeljenimi potrebami in 
prednostnimi nalogami zadevni držav. 
Dodelitev sredstev se lahko revidira v 
primeru nepredvidenih okoliščin ali 
pomembnih političnih sprememb v skladu 
z zunanjimi prednostnimi nalogami EU. 
Sodelovanje z državami, ki ne sodelujejo v 
programu, se lahko po potrebi podpre z 
odobritvijo dodatnih sredstev iz partnerskih 
držav v skladu s postopki, dogovorjenimi z 
navedenimi državami.

Or. ro

Obrazložitev

Za učinkovito upravljanje programa v celotnem obdobju 2014–2020 morajo biti letno 
dodeljena proračunska sredstva približno enaka.

Predlog spremembe 20
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 
upravljala nacionalna agencija, se dodelijo 
na podlagi prebivalstva in življenjskih 
stroškov v državi članici, razdalje med 
glavnimi mesti držav članic in uspešnosti. 

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

25 % skupnih finančnih sredstev v skladu z 
merili, kakor je navedeno v odstavkih 7 in 
8.

Or. ro

Obrazložitev

Zaradi merila življenjskih stroškov v državi članici bi lahko bili nekateri potencialni
upravičenci (študenti in doktorandi) programa Erasmus za vse zapostavljeni zaradi države 
članice izvora. Zato se predlaga črtanje tega merila za dodelitev sredstev, ki jo opravljajo 
nacionalne agencije, pooblaščene za upravljanje tega programa.  

Predlog spremembe 21
Predlog uredbe
Člen 13 – odstavek 7 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Ta merila se lahko med trajanjem 
programa revidirajo v skladu s postopkom 
iz člena 28 za delegirane akte.

črtano

Or. ro

Obrazložitev

Zaradi doslednosti in predvidljivosti je pomembno, da se merila iz odstavka 7(1) določijo v 
uredbi, ne pa z delegiranimi akti.   

Predlog spremembe 22
Predlog uredbe
Člen 14 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Komisija zagotovi financiranje za 
jamstva za posojila študentom, ki prebivajo
v sodelujoči državi, opredeljeni v členu 
18(1), in ki celoten magistrski študij 
opravljajo v drugi sodelujoči državi, kar se 
izvede prek skrbnika, pooblaščenega za 
izvedbo na podlagi skrbniških sporazumov, 
ki določajo podrobna pravila in zahteve, ki 
urejajo izvajanje finančnega instrumenta, 

3. Komisija zagotovi financiranje za 
jamstva za posojila študentom in 
doktorandom, ki prebivajo v sodelujoči 
državi, opredeljeni v členu 18(1), in ki 
celoten magistrski ali doktorski študij 
opravljajo v drugi sodelujoči državi, kar se 
izvede prek skrbnika, pooblaščenega za 
izvedbo na podlagi skrbniških sporazumov, 
ki določajo podrobna pravila in zahteve, ki 
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pa tudi ustrezne obveznosti strank. 
Finančni instrument je v skladu z 
določbami za finančne instrumente v 
finančni uredbi in delegiranem aktu, ki 
nadomešča pravila za izvajanje. V skladu s 
členom 18(2) Uredbe (ES, Euratom) 
št. 1605/2002 se prihodki in povračila, 
ustvarjeni z jamstvi, dodelijo finančnemu 
instrumentu. Ta finančni instrument, 
vključno s potrebami trga in porabo, bo 
predmet nadzora in ocenjevanja, kakor je 
določeno v členu 15(2).

urejajo izvajanje finančnega instrumenta, 
pa tudi ustrezne obveznosti strank. 
Finančni instrument je v skladu z 
določbami za finančne instrumente v 
finančni uredbi in delegiranem aktu, ki 
nadomešča pravila za izvajanje. V skladu s 
členom 18(2) Uredbe (ES, Euratom) 
št. 1605/2002 se prihodki in povračila, 
ustvarjeni z jamstvi, dodelijo finančnemu 
instrumentu. Ta finančni instrument, 
vključno s potrebami trga in porabo, bo 
predmet nadzora in ocenjevanja, kakor je 
določeno v členu 15(2).

Or. ro

Obrazložitev

Zaradi pomena raziskav in razvoja za konkurenčnost ter industrijski, ekonomski in socialni 
razvoj EU bi morali biti doktorandi upravičeni do posojil po programu Erasmus za vse, da bi 
lahko opravljali doktorski študij v sodelujoči državi razen v državi stalnega prebivališča.

Predlog spremembe 23
Predlog uredbe
Člen 14 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Javni organi, pa tudi šole, visokošolske 
institucije in organizacije na področju 
izobraževanja, usposabljanja, mladih in 
športa, ki so v zadnjih dveh letih več kot 
50 % svojega letnega prihodka prejeli iz 
javnih virov, se štejejo, da imajo potrebno 
finančno, strokovno in upravno 
zmogljivost za izvajanje dejavnosti v 
okviru programa. Od njih se ne zahteva 
predložitev nadaljnjih dokazil.

4. Javni organi, pa tudi šole, visokošolske 
ustanove in organizacije na področju 
izobraževanja, usposabljanja, mladih in 
športa, ki so v zadnjih dveh letih več kot 
50 % svojega letnega prihodka prejeli iz 
javnih virov, se štejejo, da imajo potrebno 
finančno, strokovno in upravno 
zmogljivost za izvajanje dejavnosti v 
okviru programa. Od njih se ne zahteva 
predložitev nadaljnjih dokazil. Javni 
organi in šole, visokošolske ustanove ter 
izobraževalne, mladinske in športne 
organizacije in organizacije za 
usposabljanje, ki ne izpolnjujejo pogojev 
iz prvega odstavka, morajo predložiti 
dokumentacijo, ki dokazuje, da imajo 
potrebne finančne, strokovne in upravne 
zmogljivosti za izvajanje ukrepov po 
programu.
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Or. ro

Obrazložitev

Namen predloga je pojasniti besedilo in povečati dostopnost programa za javne organe, šole, 
visokošolske ustanove ter izobraževalne, mladinske in športne organizacije ter organizacije 
za usposabljanje. 

Predlog spremembe 24
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 
drugih mednarodnih programov na 
področju visokošolskega izobraževanja).

2. Poleg stalnega spremljanja Komisija 
izdela ter Evropskemu parlamentu in 
Svetu predloži letno 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 
akciji, Erasmus Mundus in drugih 
mednarodnih programov na področju 
visokošolskega izobraževanja).

Or. ro

Obrazložitev

Zaradi učinkovitega spremljanja programa Erasmus za vse v obdobju 2012–2020 mora 
Komisija izdelovati ocenjevalna poročila na letni osnovi in jih predložiti Evropskemu 
parlamentu.

Predlog spremembe 25
Predlog uredbe
Člen 17 – odstavek 1 a (novo)
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1a) Komisija in države članice 
spodbujajo nevladne organizacije, zlasti 
mladinske organizacije, ki se udejstvujejo 
na področju izobraževanja, usposabljanja 
in množičnega športa, naj sodelujejo pri 
programu Erasmus za vse.

Or. ro

Obrazložitev

Ker so mladi glavni upravičenci po programu Erasmus za vse, je pomembno, da nevladne 
organizacije, zlasti mladinske organizacije, ki se udejstvujejo na področju izobraževanja, 
usposabljanja in množičnega športa, pri tem programu sodelujejo. 

Predlog spremembe 26
Predlog uredbe
Člen 17 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Pri izvajanju programa si Komisija in 
države članice posebej prizadevajo 
omogočiti udeležbo ljudem s posebnimi 
težavami iz izobraževalnih, socialnih, s 
spolom povezanih, telesnih, psiholoških, 
geografskih, ekonomskih in kulturnih 
razlogov.

(2) Pri izvajanju programa si Komisija in 
države članice posebej prizadevajo 
omogočiti udeležbo ljudem s posebnimi 
težavami iz izobraževalnih, socialnih, s 
spolom povezanih, telesnih, psiholoških, 
geografskih, ekonomskih in kulturnih 
razlogov. Komisija in države članice v ta 
namen namenjajo prednost uporabi 
informacijske in komunikacijske 
tehnologije in novih tehnologij, da 
ljudem, ki imajo težave zaradi 
izobraževalnih, socialnih, fizičnih, 
psiholoških, geografskih, ekonomskih ali 
kulturnih razlogov ali na podlagi spola, 
olajšajo dostop do izobraževanja, 
usposabljanja in športa.

Or. ro

Obrazložitev

Uporaba informacijske in komunikacijske tehnologije ter novih tehnologij bi morala spadati 
med prizadevanja Komisije in držav članic za lažji dostop do izobraževanja, usposabljanja in 
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športa ljudi, ki imajo težave fizične, psihološke, geografske, ekonomske in kulturne narave.

Predlog spremembe 27
Predlog uredbe
Člen 17 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2a) Komisija in države članice
zagotavljajo enakost spolov med 
udeleženci programa Erasmus za vse.

Or. ro

Obrazložitev

Enake možnosti z vidika spolov so temeljno načelo EU, ki bi se moralo odražati v merilu 
udeležbe pri programu Erasmus za vse.  

Predlog spremembe 28
Predlog uredbe
Člen 18 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1a) Komisija zagotavlja uravnoteženo 
udeležbo vseh sodelujočih držav v smislu 
števila upravičencev in dodeljenih 
sredstev.  

Or. ro

Obrazložitev

Da se zagotovi udeležba čim več držav članic, mora Komisija zagotoviti uravnoteženo 
udeležbo vseh sodelujočih držav v smislu števila upravičencev in dodeljenih sredstev.  

Predlog spremembe 29
Predlog uredbe
Člen 19 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) ustreznimi politikami Unije, zlasti 
politikami na področjih kulture in medijev, 
zaposlovanja, zdravja, raziskav in inovacij, 

(a) ustreznimi politikami Unije, zlasti 
politikami na področjih kulture in medijev, 
zaposlovanja, zdravja, raziskav in inovacij, 
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podjetij, sodstva, potrošnikov, razvoja in 
kohezije;

industrijske politike, podjetij, sodstva, 
potrošnikov, razvoja in kohezije;

Or. ro

Obrazložitev

Industrijska politika EU je med najpomembnejšimi upravičenci do izobraževanja, 
usposabljanja, raziskav in inovacij v EU.  Zato jo je treba vključiti med politike Unije, ki so 
pomembne za program Erasmus za vse.  

Predlog spremembe 30
Predlog uredbe
Člen 23 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. V dveh mesecih po prejemu predhodne 
ocene o izpolnjevanju pogojev iz člena 
21(3) od nacionalnega organa Komisija 
sprejme, pogojno sprejme ali zavrne 
imenovanje nacionalne agencije. Komisija 
ne sklene pogodbenega razmerja z 
nacionalno agencijo, dokler ne sprejme 
predhodne izjave o izpolnjevanju pogojev. 
Komisija lahko v primeru pogojnega 
sprejetja uporabi sorazmerne previdnostne 
ukrepe v zvezi s svojim pogodbenim 
razmerjem z nacionalno agencijo.

1. V dveh mesecih po prejemu predhodne 
ocene o izpolnjevanju pogojev iz člena 
21(3) od nacionalnega organa Komisija 
sprejme, pogojno sprejme ali zavrne 
imenovanje nacionalne agencije. Komisija 
ne sklene pogodbenega razmerja z 
nacionalno agencijo, dokler ne sprejme 
predhodne izjave o izpolnjevanju pogojev. 
Komisija sodeluje z zadevno državo 
članico, da zagotovi čim prejšnje 
imenovanje nacionalne agencije. V 
vsakem primeru mora biti agencija 
imenovana in njen delovni program 
uradno sprejet najkasneje v devetih 
mesecih od sprejetja te uredbe. Komisija 
lahko v primeru pogojnega sprejetja 
uporabi sorazmerne previdnostne ukrepe v 
zvezi s svojim pogodbenim razmerjem z 
nacionalno agencijo.

Or. ro

Obrazložitev

Namen uvedbe teh klavzul je zagotoviti sodelovanje med državami članicami in Komisijo ter 
imenovanje nacionalnih agencij in uradno sprejetje njihovih delovnih programov pred 1. 
januarjem 2014. 
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Predlog spremembe 31
Predlog uredbe
Člen 23 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Komisija formalizira pravne 
odgovornosti v zvezi s finančnimi 
sporazumi, ki se nanašajo na predhodna 
programa vseživljenjsko učenje in Mladi v 
akciji (2007–2013) in ki so še vedno odprti 
ob začetku programa, potem ko potrdi 
predhodno izjavo o izpolnjevanju pogojev 
za nacionalno agencijo, določeno za 
program.

(2) Komisija formalizira in objavi na svoji 
spletni strani pravne odgovornosti v zvezi 
s finančnimi sporazumi, ki se nanašajo na 
predhodna programa vseživljenjsko učenje 
in Mladi v akciji (2007–2013) in ki so še 
vedno odprti ob začetku programa, potem 
ko potrdi predhodno izjavo o izpolnjevanju 
pogojev za nacionalno agencijo, določeno 
za program.

Or. ro

Obrazložitev

Da se omogočita izmenjava dobre prakse in preglednost pri izvajanju programa Erasmus za 
vse, je treba informacije iz tega odstavka objaviti na spletni strani Evropske komisije.

Predlog spremembe 32
Predlog uredbe
Člen 23 – odstavek 10 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(10a) Komisija na svoji spletni strani 
objavi in redno obnavlja vse informacije v 
zvezi z nacionalnimi agencijami, ki so jih 
objavile države članice, vsebino 
sporazumov, ki jih je Komisija sklenila z 
vsako od imenovanih nacionalnih agencij, 
in letnimi sredstvi, ki so tem agencijam na 
razpolago za ukrepe po programu v obliki 
nepovratnih sredstev in pomoči pri 
stroških, ki jih imajo nacionalne agencije, 
pristojne za upravljanje programa. 

Or. ro

Obrazložitev

Zaradi preglednosti in omogočanja izmenjave dobre prakse bi morala Komisija na svoji 
spletni strani objavljati in redno posodabljati vse informacije iz tega odstavka.
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Predlog spremembe 33
Predlog uredbe
Člen 27

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Komisija ima pooblastila za sprejemanje 
delegiranih aktov v skladu s členom 28 v 
zvezi s spremembami člena 13(7) in
člena 22(2), ki se nanašata na merila 
uspešnosti oziroma na določbe o ukrepih, 
ki jih upravljajo nacionalne agencije.

Komisija ima pooblastila za sprejemanje 
delegiranih aktov v skladu s členom 28 v 
zvezi s spremembami člena 22(2), ki se 
nanaša na določbe o ukrepih, ki jih 
upravljajo nacionalne agencije.

Or. ro

Obrazložitev

Merila uspešnosti iz člena 13 bodo določena v prilogi I k uredbi, ne pa z delegiranimi akti. 

Predlog spremembe 34
Predlog uredbe
Priloga -I (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Kazalniki za spremljanje izvajanja predloga/pobude

Kazalniki Pridobivanje podatkov Cilj
– Diplome v terciarnem 
izobraževanju

– Osip

Evropa 2020

Poročila ET 2020

Eurostat

Do leta 2020 bi moralo biti vsaj 
40 % ljudi med 30. in 34. letom 
starosti visokošolskih diplomantov. 

Do 2020 ima največ 10 % mladih 
med 18. in 24. letom samo nižjo 
srednješolsko izobrazbo in niso 
vpisani na izobraževanje ali 
usposabljanje.

– % udeležencev, ki so 
povečali svoje ključne 
kompetence in/ali svoje 
spretnosti, pomembne za 
njihovo zaposljivost

Eurostat
Končno poročilo 
upravičenca 

Ankete/Eurobarometer

Do leta 2020 je 95 % ljudi, ki 
navajajo, da so z udeležbo v projektu 
programa pridobili ali izboljšali 
ključne kompetence.
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– % mladih udeležencev, 
ki izjavljajo, da so bolje 
pripravljeni za 
sodelovanje v družbenem 
in političnem življenju

Končno poročilo 
upravičenca

Ankete/Eurobarometer

Do leta 2020 je 70 % mladih, ki 
navajajo, da so bolje pripravljeni za 
sodelovanje v družbenem in 
političnem življenju zaradi svojega 
sodelovanja v projektu programa.

– % udeležencev, ki so 
povečali svoje ključne 
kompetence in/ali 
usposobljenost za 
podjetništvo

Eurostat

Končno poročilo 
upravičenca

Ankete/Eurobarometer

Do leta 2020 je 80 % podjetnikov, ki 
navajajo, da so z udeležbo v projektu 
programa pridobili ali izboljšali 
ključne kompetence na področju 
podjetništva.

– % organizacij, ki so 
sodelovale v programu in 
ki so razvile/sprejele 
inovativne metode

Ankete/Eurobarometer

Končno poročilo

Letno povečanje

Število držav članic, ki 
izkoriščajo rezultate 
odprte metode 
koordinacije pri razvoju 
svojih nacionalnih politik

ET 2020 Do leta 2020 vse države članice 
sistematično upoštevajo ustrezne 
informacije/rezultate, ki so na voljo 
iz OMK za izobraževanje in 
usposabljanje.

Število visokošolskih 
institucij v EU in izven 
nje, ki sodelujejo v 
mednarodnih ukrepih 
mobilnosti in sodelovanja

Končno poročilo 

IT orodje za spremljanje

Ankete/Eurobarometer

Letno povečanje

– Število udeležencev, ki 
so povečali svoje 
jezikovne spretnosti

Do leta 2020 se vsaj 80 % dijakov na 
nižji srednješolski stopnji uči vsaj 
dva tuja jezika.

– % povečanja števila 
projektov Jean Monnet po 
vsem svetu

Končno poročilo

IT orodje za spremljanje 

Ankete/Eurobarometer

Letno povečanje

– % udeležencev, ki 
uporabljajo rezultate 
čezmejnih projektov za 
boj proti dejavnikom, ki 
ogrožajo šport

– % udeležencev, ki 
uporabljajo rezultate 
čezmejnih projektov za 

Končno poročilo

IT orodje za spremljanje 

Ankete/Eurobarometer

Letno povečanje



PE487.940v01-00 24/24 PA\902243SL.doc

SL

izboljšanje dobrega 
vodenja in dvojnih 
poklicnih poti

– % udeležencev, ki 
uporabljajo rezultate 
čezmejnih projektov za 
izboljšanje socialne 
vključenosti, enakih 
možnosti in stopenj 
udeležbe

– % udeležencev, ki 
uporabljajo rezultate 
čezmejnih projektov za 
izboljšanje udeležbe 
invalidov pri športnih 
dejavnostih

Or. ro

Obrazložitev
Merila uspešnosti iz člena 13 in člena 11 je treba določiti v prilogi I k uredbi, ne pa z 
delegiranimi akti. 


