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STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Návrh Komise na zřízení programu Erasmus pro vzdělávání, odbornou přípravu, mládež 
a sport, který nahrazuje původní program Erasmus+ na období 2014–2020 zahrnuje 
mezinárodní rozměr jako „základní a průřezový prvek, který  je důležitý pro mobilitu, 
spolupráci i pro činnosti politického dialogu“. 

Financování mezinárodního rozměru vychází z externích finančních nástrojů v souladu 
s tímto nařízením. Jakmile budou tyto nástroje zřízeny, bude rozhodnuto o úrovni financování 
v programovém cyklu. Veškeré financování musí být konzistentní s cíli těchto nástrojů. Cílem 
návrhu je, pokud jde o mezinárodní rozměr programu, „zajistit součinnost s vnějšími nástroji 
Unie při plnění cílů jejích vnějších činností, s cílem podpořit lidský a institucionální rozvoj ve 
třetích zemích, včetně rozvojových zemí, a být v kontaktu s jejich mladými lidmi, což je 
zásadní pro budování odolnější společnosti a posilování důvěry mezi kulturami.“ 

I když podporuje celkové cíle programu, je zpravodaj znepokojen omezenými odkazy na 
mezinárodní rozměr, a tedy k vnější politice Unie,  zejména k rozvoji, cílům, potřebám 
a strategiím partnerských zemí.

Pozměňovací návrhy předložené zpravodajem sledují tyto cíle:

zdůraznit, že navrhovaný program musí být v souladu se zásadami a hodnotami Evropské 
unie i s cíli vnější politiky; 

zajistit, aby program přispíval k cílům udržitelného rozvoje a ve svém mezinárodním rozměru 
k lidskému a institucionálnímu rozvoji ve třetích zemích; 

podpořit cirkulační migraci a vyhnout se odlivu mozků propojením akcí mobility s opatřeními 
na podporu návratu studentů a učitelů do domovských zemí;

vyžadovat, aby procesy programování respektovaly svrchovanost partnerských zemí. 

Zpravodaj vítá stanovení úrovní financování ve fázi programování založené na vnitrostátních 
a regionálních strategiích rozvoje, jež jsou s těmito strategiemi sladěné, avšak zdůrazňuje, že 
při stanovení prioritních oblastí spolupráce je třeba zohlednit důležitost vzdělání pro 
udržitelný rozvoj.

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Výbor pro rozvoj vyzývá Výbor pro kulturu a vzdělávání jako příslušný výbor, aby zohlednil 
tyto pozměňovací návrhy:

Pozměňovací návrh 1

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 1
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1) V situaci rychlých a hlubokých 
změn v důsledku technické revoluce a 
globalizace mají investice do vzdělávací 
mobility, spolupráce a inovativního vývoje 
politiky v oblasti vzdělávání, odborné 
přípravy, mládeže a sportu klíčový význam 
pro budování inkluzivních, soudržných a 
odolných společností a udržení 
konkurenceschopnosti Unie a zároveň pro 
posilování evropské identity 
a demokratičtější Unie.

(1) V situaci rychlých a hlubokých 
změn v důsledku technické revoluce a 
globalizace mají investice do vzdělávací 
mobility, spolupráce a inovativního vývoje 
politiky v oblasti vzdělávání, odborné 
přípravy, mládeže a sportu klíčový význam 
pro budování inkluzivních, soudržných a 
odolných společností a udržení 
konkurenceschopnosti Unie a zároveň pro 
posilování evropské identity, zásad a 
hodnot a demokratičtější Unie.

Odůvodnění

Jakékoli kroky přijaté v rámci tohoto programu by měly být v souladu se zásadami a 
hodnotami Evropské unie, zejména se zásadami a hodnotami uvedenými v článku 2 Smlouvy o 
Evropské unii: respektování lidské důstojnosti, svobody, demokracie, rovnosti, právního státu 
a dodržování lidských práv včetně práv osob náležejících k menšinám.

Pozměňovací návrh 2

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5) Dne 16. září 2016 v Bratislavě 
zdůraznili vedoucí představitelé 27 
členských států své odhodlání poskytnout 
mladým lidem lepší příležitosti. V 
Římském prohlášení podepsaném dne 25. 
března 2017 se vedoucí představitelé 27 
členských států a Evropská rada, Evropský 
parlament a Evropská komise zavázali, že 
budou usilovat o Unii, kde mladí lidé 
dostávají nejlepší vzdělání a odbornou 
přípravu a mohou studovat a nalézat 
uplatnění po celé Unii; Unii, která chrání 
naše kulturní dědictví a propaguje kulturní 
rozmanitost.

(5) Dne 16. září 2016 v Bratislavě 
zdůraznili vedoucí představitelé 27 
členských států své odhodlání poskytnout 
mladým lidem lepší příležitosti. V 
Římském prohlášení podepsaném dne 25. 
března 2017 se vedoucí představitelé 27 
členských států a Evropská rada, Evropský 
parlament a Evropská komise zavázali, že 
budou usilovat o Unii, kde mladí lidé 
dostávají nejlepší vzdělání a odbornou 
přípravu a mohou studovat a nalézat 
uplatnění po celé Unii; Unii, která chrání 
naše kulturní dědictví a propaguje kulturní 
rozmanitost. Zároveň se zavázali k 
dalšímu rozvoji stávajících a vytváření 
nových partnerství a k podpoře stability a 
prosperity v bezprostředním sousedství 
Evropy na východě a na jihu, ale také na 
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Blízkém východě a v celé Africe i na 
celém světě.1a

_________________

1aProhlášení vedoucích představitelů 27 
členských států a Evropské rady, 
Evropského parlamentu a Evropské 
komise, které bylo přijato dne 25. 3. 2017.

Pozměňovací návrh 3

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 14 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(14a) Program by měl přispívat k 
podpoře historického, uměleckého a 
kulturního dědictví Unie a jejích 
členských států a k jeho ochraně, a to na 
základě činnosti v oblasti mobility a 
spolupráce, která by podporovala rozvoj 
odborných dovedností nutných k ochraně 
a podpoře evropského uměleckého a 
kulturního dědictví.

Pozměňovací návrh 4

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 18

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(18) Je třeba posílit mezinárodní rozměr 
programu s cílem nabídnout větší počet 
příležitostí pro mobilitu, spolupráci 
a politický dialog se třetími zeměmi, které 
nejsou zapojeny do programu. V 
návaznosti na úspěšné provádění 
mezinárodních činností v oblasti 
vysokoškolského vzdělávání a mládeže v 
rámci předchozích programů v oblasti 
vzdělávání, odborné přípravy a mládeže by 
měly být rozšířeny mezinárodní činnosti v 
oblasti mobility i na další odvětví, jako je 
odborné vzdělávání a příprava.

(18) Je třeba posílit mezinárodní rozměr 
programu s cílem nabídnout větší počet 
příležitostí pro mobilitu, spolupráci a
politický dialog se třetími zeměmi, které 
nejsou zapojeny do programu, zejména s 
rozvojovými zeměmi. V návaznosti na 
úspěšné provádění mezinárodní činnosti v 
oblasti vysokoškolského vzdělávání a 
mládeže v rámci předchozích programů v
oblasti vzdělávání, odborné přípravy a 
mládeže by měla být mezinárodní činnost
v oblasti mobility rozšířena i do dalších
odvětví, jako je odborné vzdělávání a 
příprava, sport a kultura. Mezinárodní 
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rozměr by měl podporovat porozumění 
mezi národy a mezikulturní dialog a 
přispívat k odstranění chudoby a k 
udržitelnému rozvoji. Měl by  motivovat 
státní příslušníky rozvojových zemí 
k tomu, aby se po uplynutí doby studia či 
výzkumu vraceli zpět do svých zemí 
původu a měli tak možnost přispívat 
k hospodářskému rozvoji a prosperitě 
těchto rozvojových zemí. Prostřednictvím 
provádění programu by se měl rovněž 
zaměřovat na rozšíření přístupu ke studiu 
pro znevýhodněné a zranitelné skupiny a 
aktivně řešit zvláštní studijní potřeby osob 
se zdravotním postižením.

Odůvodnění

Tento program by měl přispívat k cílům udržitelného rozvoje a být konzistentní s dalšími 
politikami EU a tyto politiky doplňovat. Cíle rozvojové spolupráce EU by proto měly být 
výslovně uváděny jako cíle mezinárodního rozměru tohoto nařízení. Aby se podpořila 
cirkulační migrace, je třeba propojit potřebu mobility s pobídkami pro návrat studentů a 
výzkumníků do svých zemí původu. Rozšířený přístup je v souladu s evropskými hodnotami 
týkajícími se lidské důstojnosti a rovnosti.

Pozměňovací návrh 5

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 18 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(18a) Zároveň by měl program díky 
svému mezinárodnímu rozměru 
napomáhat dialogu mezi různými 
kulturami a náboženstvími, vést k hlubší 
spolupráci v oblasti vzdělávání na ose 
sever-jih a přispívat k udržitelnému 
rozvoji. Měl by rozšířit budování kapacit v 
rámci vzdělávacích systémů v 
partnerských zemích, podporovat 
předávání znalostí a vybízet mladé lidi z 
rozvojových zemí, aby studovali v Evropě 
a poté využili nabytých znalostí ve 
prospěch země svého původu. Měl by vést 
k rozvoji znalostí a dovedností, které jsou 
nutné k řešení potřeb v oblasti 
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dlouhodobého rozvoje, a stimulovat 
oboustranný udržitelný hospodářský růst.

Pozměňovací návrh 6

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 18 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(18a) Program by měl být v souladu se 
sdělením Komise „Nová aliance mezi 
Afrikou a Evropou pro udržitelné 
investice a zaměstnanost: posunout naše 
partnerství pro investice a zaměstnanost 
na další úroveň“, v němž se uvádí, že v 
roce 2027 dosáhne počet studentů a 
vyučujících, kteří program využili, 105 
000 osob.

Odůvodnění

Zapojení studentů a vyučujících z afrických zemí přispěje k dosažení cílů programu.

Pozměňovací návrh 7

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 18 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(18a) K zajištění většího dopadu činností 
v rámci programu v partnerských zemích 
je nutné zajistit širší synergické působení 
mezi programem Erasmus a nástroji EU 
pro vnější činnost, jako je Nástroj pro 
sousedství a rozvojovou a mezinárodní 
spolupráci a Nástroj pro předvstupní 
pomoc.

Pozměňovací návrh 8

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 21
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(21) Program by měl povzbuzovat 
mládež k účasti na demokratickém životě 
Evropy, například podporou projektů 
zaměřených na to, aby se mladí lidé 
společensky angažovali a naučili se 
zapojovat do občanské společnosti, a to 
zvyšováním povědomí o společných 
evropských hodnotách včetně základních 
práv, organizováním setkání mladých lidi 
a osob s rozhodovací pravomocí na místní, 
národní a unijní úrovni, jakož 
i podporováním procesu evropské 
integrace.

(21) Program by měl povzbuzovat 
mládež k účasti na demokratickém životě 
Evropy a soustředit se zejména na mládež 
pocházející ze vzdálenějších oblastí a z 
migračního prostředí, například podporou 
projektů zaměřených na to, aby se mladí 
lidé společensky angažovali a naučili se 
zapojovat do občanské společnosti, a to 
zvyšováním povědomí o společných 
evropských hodnotách včetně základních 
práv, organizováním setkání mladých lidi a
osob s rozhodovací pravomocí na místní, 
regionální, celostátní a unijní úrovni, 
jakož i podporováním procesu evropské 
integrace.

Pozměňovací návrh 9

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 23

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(23) Program by měl rovněž posílit 
výuku cizích jazyků, zejména rozšířeným 
využíváním on-line nástrojů, neboť 
elektronické učení nabízí jazykovému 
vzdělávání další výhody z hlediska 
přístupu a flexibility.

(23) Program by měl rovněž posílit 
výuku všech jazyků Unie, včetně 
znakových jazyků, zejména rozšířeným 
využíváním on-line nástrojů, které by byly 
k dispozici zdarma, neboť elektronické 
učení nabízí jazykovému vzdělávání další 
výhody z hlediska přístupu a flexibility.

Pozměňovací návrh 10

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 24

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(24) Program by měl podporovat 
opatření na posílení spolupráce mezi 
institucemi a organizacemi, které působí 
v oblasti vzdělávání, odborné přípravy, 
mládeže a sportu; je třeba uznat jejich 
rozhodující úlohu při zprostředkovávání 
znalostí, dovedností a kompetencí, které 

(24) Program by měl podporovat 
opatření na prohloubení spolupráce mezi 
evropskými institucemi a organizacemi a 
také mezi nimi a institucemi a 
organizacemi v rozvojových zemích a v 
zámořských zemích a územích, které 
působí v oblasti vzdělávání, odborné 
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lidé potřebují v měnícím se světě, a při 
náležitém využívání potenciálu pro 
inovace, kreativitu a podnikání, zejména 
v rámci digitální ekonomiky.

přípravy, mládeže a sportu; je třeba uznat 
jejich rozhodující úlohu při 
zprostředkovávání znalostí, dovedností a 
kompetencí, které lidé potřebují v měnícím 
se světě, a při náležitém využívání 
potenciálu pro inovace, kreativitu a 
podnikání, zejména v rámci digitální 
ekonomiky.

Pozměňovací návrh 11

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 32

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(32) Vzhledem k významu boje proti 
změně klimatu v souladu se závazky Unie 
provádět Pařížsku dohodu a plnit cíle OSN 
v oblasti udržitelného rozvoje přispěje 
tento program k začlenění opatření 
v oblasti klimatu do politik Unie a dosažení 
celkového cíle vynaložit 25 % výdajů 
z rozpočtu Unie na realizaci klimatických 
cílů. Relevantní opatření budou určována 
během přípravy a provádění programu a v 
průběhu relevantních hodnocení a 
přezkumu znovu posouzena.

(32) Vzhledem k významu boje proti 
změně klimatu v souladu se závazky Unie 
provádět Pařížskou dohodu a plnit cíle 
OSN v oblasti udržitelného rozvoje 
přispěje tento program k začlenění opatření 
v oblasti udržitelného rozvoje a klimatu do
politiky Unie a dosažení celkového cíle 
vynaložit 25 % výdajů z rozpočtu Unie na 
realizaci klimatických cílů. Relevantní 
opatření budou určována během přípravy a 
provádění programu a v průběhu 
relevantních hodnocení a přezkumu znovu 
posouzena.

Pozměňovací návrh 12

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 38

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(38) V souladu se sdělením Komise 
„Silnější a obnovené strategické partnerství 
s nejvzdálenějšími regiony EU“36 by 
program měl zohledňovat zvláštní situaci 
těchto regionů. Budou přijata opatření pro 
zvýšení účasti nejvzdálenější regionů ve 
všech akcích. Měla by být podporována 
mobilita a spolupráce mezi lidmi a
organizacemi z těchto regionů a ze třetích 
zemí, zejména jejich sousedů. Tato 

(38) V souladu se sdělením Komise 
„Silnější a obnovené strategické partnerství 
s nejvzdálenějšími regiony EU“36 by 
program měl zohledňovat zvláštní situaci 
těchto regionů. Budou přijata opatření, 
zejména prostřednictvím virtuální 
spolupráce, pro zvýšení účasti 
nejvzdálenější regionů ve všech akcích. 
Měla by být podporována mobilita 
a spolupráce mezi lidmi a organizacemi 
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opatření budou pravidelně monitorována a 
hodnocena.

z těchto regionů a ze třetích zemí, zejména 
jejich sousedů, a rovněž internetové 
výukové programy. Tato opatření budou 
pravidelně monitorována a hodnocena.

_________________ _________________

36 COM(2017)0623. 36 COM(2017)0623.

Pozměňovací návrh 13

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 39

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(39) Podle [reference to be updated as 
appropriate according to a new Decision 
on OCTs článku 94 rozhodnutí Rady 
2013/755/ES37] jsou jednotlivci a subjekty 
ze zámořských zemí a území způsobilé k 
získání finančních prostředků, s výhradou 
pravidel a cílů programu a případných 
režimů použitelných na členský stát, s nímž 
je zámořská země nebo území spojeno. 
Problémy, které vyplývají z velké 
odlehlosti těchto zemí nebo území, by měly 
být při provádění programu zohledněny 
a jejich účast na programu by měla být 
monitorována a pravidelně hodnocena.

(39) Podle [aktualizovat odkaz podle 
nového rozhodnutí o ZZÚ, článek 94 
rozhodnutí Rady 2013/755/ES37] jsou 
jednotlivci a subjekty ze zámořských zemí 
a území způsobilé k získání finančních 
prostředků, s výhradou pravidel a cílů 
programu a případných režimů 
použitelných na členský stát, s nímž je 
zámořská země nebo území spojeno. 
Problémy a specifika, které vyplývají z 
velké odlehlosti těchto zemí nebo území, 
by měly být při provádění programu 
zohledněny s cílem umožnit těmto zemím 
nebo územím se na programu účinně 
podílet. Tato účast by měla být pravidelně 
monitorována a hodnocena.

_________________ _________________

37 Rozhodnutí Rady 2013/755/EU ze dne 
25. listopadu 2013 o přidružení 
zámořských zemí a území k Evropské unii 
(„rozhodnutí o přidružení zámoří“) (Úř. 
věst. L 344, 19.12.2013, s. 1).

37 Rozhodnutí Rady 2013/755/EU ze dne 
25. listopadu 2013 o přidružení 
zámořských zemí a území k Evropské unii 
(„rozhodnutí o přidružení zámoří“) (Úř. 
věst. L 344, 19.12.2013, s. 1).

Pozměňovací návrh 14

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 42

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(42) Na evropské, vnitrostátní i místní (42) Náležitý dosah, publicita a šíření 
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úrovni by měla být zajištěna odpovídající 
dostupnost, publicita a šíření informací 
o možnostech a výsledcích akcí 
podporovaných programem. Činnosti 
zaměřené na dostupnost, publicitu a šíření 
informací by měly mít podporu všech 
prováděcích subjektů programu, případně 
dalších klíčových zúčastněných stran.

příležitostí a výsledků činností 
podporovaných programem by měly být 
zajišťovány na evropské, celostátní, 
regionální i místní úrovni. Činnosti 
zaměřené na dostupnost, publicitu a šíření 
informací by měly mít podporu všech 
prováděcích subjektů programu, případně 
dalších klíčových zúčastněných stran.

Pozměňovací návrh 15

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 46

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(46) Členské státy by měly vyvinout 
úsilí k přijetí všech vhodných opatření 
k odstranění právních a administrativních 
překážek řádného fungování programu. 
Zahrnuje to v mezích možností, a aniž by 
bylo dotčeno právo Unie týkající se vstupu 
a pobytu státních příslušníků třetích zemí, 
řešení problémů spojených se získáváním 
víz a povolení k pobytu. V souladu se 
směrnicí Evropského parlamentu a Rady 
(EU) 2016/80139  se členské státy vybízejí, 
aby zavedly zkrácené řízení o přijetí.

(46) Členské státy by měly vyvinout 
úsilí k přijetí všech vhodných opatření 
k odstranění právních a administrativních 
překážek řádného fungování programu. 
Zahrnuje to v mezích možností, a aniž by 
bylo dotčeno právo Unie týkající se vstupu 
a pobytu státních příslušníků třetích zemí, 
řešení problémů spojených se získáváním 
víz a povolení k pobytu a dalších právních 
nebo administrativních problémů, které by 
mohly bránit v přístupu k programu. V 
souladu se směrnicí Evropského 
parlamentu a Rady (EU) 2016/80139  se 
členské státy vybízejí, aby zavedly 
zkrácené řízení o přijetí.

_________________ _________________

39 Směrnice Evropského parlamentu a 
Rady (EU) 2016/801 ze dne 11. května 
2016 o podmínkách vstupu a pobytu 
státních příslušníků třetích zemí za účelem 
výzkumu, studia, stáže, dobrovolnické 
služby, programů výměnných pobytů žáků 
či vzdělávacích projektů a činnosti au-pair 
(Úř. věst. L 132, 21.5.2016, s. 21).

39 Směrnice Evropského parlamentu a 
Rady (EU) 2016/801 ze dne 11. května 
2016 o podmínkách vstupu a pobytu 
státních příslušníků třetích zemí za účelem 
výzkumu, studia, stáže, dobrovolnické 
služby, programů výměnných pobytů žáků 
či vzdělávacích projektů a činnosti au-pair 
(Úř. věst. L 132, 21.5.2016, s. 21).

Pozměňovací návrh 16

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 49



PE629.605v02-00 12/23 AD\1170748CS.docx

CS

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(49) Aby se zjednodušily požadavky 
kladené na příjemce, měly by být co 
nejvíce využívány zjednodušené granty ve 
formě paušálních plateb, jednotkových 
nákladů a financování s pevnou sazbou. 
Zjednodušené granty podporující činnosti 
mobility v rámci programu stanovené 
Komisí by měly zohlednit životní 
a existenční náklady dané hostitelské země. 
Komise a národní agentury vysílajících 
zemí by měly mít možnost tyto 
zjednodušené granty uzpůsobit na základě 
objektivních kritérií, zejména s cílem 
zajistit jejich dostupnost pro osoby 
s omezenými příležitostmi. Členským 
státům by mělo být rovněž doporučeno, 
aby v souladu se svými vnitrostátními 
předpisy osvobodily tyto granty od 
veškerých daní a sociálních poplatků. 
Totéž osvobození by se mělo vztahovat na 
veřejné nebo soukromé subjekty, které tuto 
finanční podporu poskytují dotyčným 
jednotlivcům.

(49) Aby se zjednodušily požadavky 
kladené na příjemce, měly by být co 
nejvíce využívány zjednodušené granty ve 
formě paušálních plateb, jednotkových 
nákladů a financování s pevnou sazbou. 
Zjednodušené granty podporující činnosti 
mobility v rámci programu stanovené 
Komisí by měly zohlednit životní 
a existenční náklady dané hostitelské země. 
Komise a národní agentury vysílajících 
zemí by měly mít možnost tyto 
zjednodušené granty uzpůsobit na základě 
objektivních kritérií, zejména s cílem 
zajistit jejich dostupnost pro osoby s
omezenými příležitostmi a osoby se 
statutem politických uprchlíků. Členským 
státům by mělo být rovněž doporučeno, 
aby v souladu se svými vnitrostátními 
předpisy osvobodily tyto granty od 
veškerých daní a sociálních poplatků. 
Totéž osvobození by se mělo vztahovat na 
veřejné nebo soukromé subjekty, které tuto 
finanční podporu poskytují dotyčným 
jednotlivcům.

Pozměňovací návrh 17

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 51

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(51) Je nezbytné zajistit doplňkovost 
činností prováděných v rámci programu 
s činnostmi prováděnými členskými státy 
a s dalšími činnostmi Unie, zejména 
s činnostmi v oblasti vzdělávání, kultury 
a sdělovacích prostředků, mládeže 
a solidarity, zaměstnanosti a sociálního 
začleňování, výzkumu a inovací, průmyslu 
a podnikání, zemědělství a rozvoje 
venkova se zaměřením na mladé 
zemědělce, soudržnosti, regionální politiky 
a mezinárodní spolupráce a rozvoje.

(51) Je nezbytné zajistit doplňkovost 
činností prováděných v rámci programu 
s činnostmi prováděnými členskými státy 
a s dalšími činnostmi Unie, zejména 
s činnostmi v oblasti vzdělávání, kultury 
a sdělovacích prostředků, mládeže 
a solidarity, zaměstnanosti a sociálního 
začleňování, výzkumu a inovací, průmyslu 
a podnikání, zemědělství a rozvoje 
venkova se zaměřením na mladé 
zemědělce, soudržnosti, regionální politiky 
a mezinárodní spolupráce a rozvoje. 
Program by měl rozvíjet synergie s 
vnějšími činnostmi a politikami Unie 
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včetně rozvojových programů a zároveň 
plně dodržovat zásadu soudržnosti politik 
ve prospěch rozvoje podle článku 208 
SFEU.

Pozměňovací návrh 18

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – bod 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2) „vzdělávací mobilitou“ fyzický 
přesun do jiné země, než je země pobytu, 
za účelem studia, odborného vzdělávání 
nebo neformálního či informálního učení.
Mohou ji doprovázet taková opatření, jako 
je jazyková podpora a vzdělávání a/nebo 
doplňovat elektronické učení a virtuální 
spolupráce. V některých zvláštních 
případech může mít formu učení 
prostřednictvím využití informačních 
technologií a komunikačních nástrojů;

2) „vzdělávací mobilitou“ fyzický 
přesun do jiné země, než je země pobytu, 
za účelem studia, odborného vzdělávání 
nebo neformálního či informálního učení;
Mohou ji doprovázet taková opatření, jako 
je jazyková podpora a vzdělávání, včetně 
poskytnutí tlumočení ve znakové řeči,
a/nebo doplňovat elektronické učení a 
virtuální spolupráce. V některých 
zvláštních případech může mít formu učení 
prostřednictvím využití informačních 
technologií a komunikačních nástrojů;

Pozměňovací návrh 19

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – bod 12 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

12a) „zámořskou zemí a územím“ země 
nebo území přičleněné k členskému státu 
Unie, na něž se vztahují ustanovení části 
IV SFEU;

Pozměňovací návrh 20

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – bod 17

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

17) „virtuální spolupráci“ jakákoli 
forma spolupráce prostřednictvím 

17. „virtuální spoluprací“ jakákoli 
forma spolupráce prostřednictvím 
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informačních technologií a komunikačních 
nástrojů;

informačních technologií a komunikačních 
nástrojů, které jsou rovněž přístupné 
osobám se zdravotním postižením;

Pozměňovací návrh 21

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Obecným cílem programu je 
podpořit vzdělávací, profesionální i osobní 
rozvoj lidí v oblasti vzdělávání, odborné 
přípravy, mládeže a sportu v Evropě i 
mimo ni, a tím přispět k udržitelnému 
růstu, tvorbě pracovních míst a sociální 
soudržnosti a posílit pocit evropské 
identity. Program takto představuje klíčový 
nástroj pro rozvíjení Evropského prostoru 
vzdělávání, jenž má napomoci evropské 
strategické spolupráci v oblasti vzdělávání 
a odborné přípravy prostřednictvím svých 
odvětvových agend, prosazuje spolupráci
v oblasti politiky mládeže v rámci strategie 
EU pro mládež pro období 2019–2027 a 
rozvíjí evropskou dimenzi sportu.

1. Obecným cílem programu je 
podpořit vzdělávací, profesionální i osobní 
rozvoj lidí v oblasti vzdělávání, odborné 
přípravy, mládeže a sportu v Evropě i 
mimo ni, a tím přispět k udržitelnému 
rozvoji a růstu, tvorbě pracovních míst a 
sociální soudržnosti, k posílení integrační 
politiky v rámci pluralistické společnosti a 
k posílení evropské identity i dialogu a k 
lepšímu vzájemnému porozumění mezi 
různými kulturami. Program takto 
představuje klíčový nástroj pro rozvíjení 
Evropského prostoru vzdělávání, 
prosazování společných norem, podporu
evropské strategické spolupráce v oblasti 
vzdělávání a odborné přípravy 
prostřednictvím svých odvětvových agend, 
rozvoj v oblasti politiky mládeže v rámci 
strategie EU pro mládež pro období 2019–
2027 a rozvoj evropské dimenze sportu.

Program obsahuje mezinárodní rozměr, 
který by měl být začleněn do rámce vnější 
činnosti Unie, včetně jejích rozvojových 
cílů, prostřednictvím spolupráce mezi Unií 
a třetími zeměmi.

Pozměňovací návrh 22

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 2 – písm. c a (nové)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ca) přispívat k naplňování Agendy 
OSN Cíle udržitelného rozvoje pro rok 
2030, a zejména k dosažení cíle 4 
„Kvalitní vzdělávání“, který směřuje k 
zajištění inkluzivního a spravedlivého 
kvalitního vzdělávání a možností 
celoživotního učení.

Pozměňovací návrh 23

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 2 – písm. c a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ca) Kroky přijaté v rámci 
mezinárodního rozměru přispívají k 
lidskému a institucionálnímu rozvoji ve 
třetích zemích a k odstranění chudoby v 
rozvojových zemích. Tyto kroky jsou 
založeny na vnitrostátních a regionálních 
rozvojových strategiích a jsou s těmito 
strategiemi sladěny.

Odůvodnění

Zatímco vysvětlující memorandum k nařízení zdůrazňuje udržitelný rozvoj a konzistentnost s 
rozvojovými cíli EU, v samotném návrhu nařízení o tom není zmínka. Návrh nařízení 
nezahrnuje žádný popis cílů mezinárodního rozměru programu.

Pozměňovací návrh 24

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 – písm. e

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

e) příležitosti jazykového vzdělávání, 
včetně činností na podporu mobility.

e) příležitosti jazykového vzdělávání, 
včetně výuky znakové řeči, a zejména 
činností na podporu mobility.
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Pozměňovací návrh 25

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 1 – písm. f

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

f) činnosti zaměřené na šíření 
informací a zvyšování povědomí o 
výsledcích a prioritách evropské politiky, 
jakož i o samotném programu.

f) činnosti zaměřené na šíření 
informací a zvyšování povědomí o 
výsledcích a prioritách evropské politiky v 
dostupném formátu, jakož i o samotném 
programu.

Pozměňovací návrh 26

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) politický dialog a spolupráce s 
příslušnými klíčovými zúčastněnými 
stranami, včetně celounijních sítí, 
evropských nevládních organizací a 
mezinárodních organizací v oblasti 
mládeže, dialogu EU s mladými lidmi, 
jakož i podpory Evropského fóra mládeže;

c) politický dialog a spolupráce s 
příslušnými klíčovými zúčastněnými 
stranami, včetně celounijních sítí, 
evropských nevládních organizací a 
mezinárodních organizací v oblasti 
mládeže, zejména mládeže náležející k 
diasporám, dialogu EU s mladými lidmi, 
jakož i podpory Evropského fóra mládeže;

Pozměňovací návrh 27

Návrh nařízení
Čl. 11 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Na poli sportu bude program v rámci 
klíčové akce 1 podporovat mobilitu trenérů 
a pracovníků v oblasti sportu.

Na poli sportu, včetně sportu osob se 
zdravotním postižením, bude program v 
rámci klíčové akce 1 podporovat mobilitu 
trenérů a pracovníků v oblasti sportu.

Pozměňovací návrh 28

Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 1 – písm. a
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) příprava a provádění politické 
agendy Unie týkající se sportu a pohybové 
aktivity;

a) příprava a provádění politické 
agendy Unie týkající se sportu, včetně 
sportu osob se zdravotním postižením, a 
pohybové aktivity;

Pozměňovací návrh 29

Návrh nařízení
Čl. 16 – odst. 1 – písm. a a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

aa) zámořské země a území v souladu 
s rozhodnutím Rady o přidružení 
zámořských zemí a území k Evropské unii 
a o režimu vztahujícím se na členský stát, 
s nímž jsou tyto zámořské země a území 
spojeny;

Pozměňovací návrh 30

Návrh nařízení
Čl. 16 – odst. 1 – písm. d – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) další třetí země v souladu s 
podmínkami stanovenými ve zvláštní 
dohodě upravující účast třetích zemí v 
jakémkoli programu Unie, za předpokladu, 
že dohoda:

d) další třetí země, zejména rozvojové,
v souladu s podmínkami stanovenými ve 
zvláštní dohodě upravující účast třetích 
zemí v jakémkoli programu Unie, za 
předpokladu, že dohoda:

Pozměňovací návrh 31

Návrh nařízení
Čl. 16 – odst. 1 – písm. d – odrážka 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– zajišťuje spravedlivou rovnováhu, 
pokud jde o příspěvky a dávky třetí země
účastnící se programů Unie,

– zajišťuje spravedlivou rovnováhu, 
pokud jde o příspěvky a dávky třetí země 
účastnící se programů Unie; v případě 
třetích zemí taková spravedlivá rovnováha 
zohledňuje cíl vymýcení chudoby a zásady 
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rozvojové spolupráce;

Pozměňovací návrh 32

Návrh nařízení
Čl. 16 – odst. 1 – písm. d – odrážka 4 a (nová)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– zaručuje soudržnost s vnějšími 
politikami a cíli Unie, zejména cíli 
udržitelného rozvoje, evropským 
konsensem pro rozvoj a globální strategií 
pro zahraniční a bezpečnostní politiku 
EU;

Pozměňovací návrh 33

Návrh nařízení
Čl. 17 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) země uvedené v článku 16, které 
nesplňují podmínku stanovenou v odstavci 
2 uvedeného článku;

a) třetí země uvedené v článku 16, 
které nesplňují podmínku stanovenou v 
odstavci 2 uvedeného článku, zejména 
rozvojové země;

Pozměňovací návrh 34

Návrh nařízení
Čl. 17 – odst. 1 – písm. b a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ba) Rozvojové země jsou důrazně 
povzbuzovány k účasti v programu a v této 
účasti podporovány, tak aby splňovaly cíle 
Agendy OSN Cíle udržitelného rozvoje 
pro rok 2030 a k těmto cílům přispívaly. 
Kroky přijaté v rámci mezinárodního 
rozměru přispívají k lidskému a 
institucionálnímu rozvoji ve třetích 
zemích a k odstranění chudoby v 
rozvojových zemích. Jsou založeny na 
celostátních a regionálních strategiích 
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rozvoje a s těmito strategiemi sladěny.

Pozměňovací návrh 35

Návrh nařízení
Čl. 18 – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. Komise může zveřejnit společné 
výzvy s třetími zeměmi nepřidruženými k 
programu nebo jejich organizacemi 
a agenturami k financování projektů na 
základě odpovídajících finančních 
prostředků. Projekty lze hodnotit a vybírat 
prostřednictvím společných hodnotících a 
výběrových postupů dohodnutých 
zúčastněnými financujícími organizacemi 
či agenturami v souladu se zásadami 
stanovenými ve finančním nařízení.

6. Komise může zveřejnit společné 
výzvy s třetími zeměmi nepřidruženými k 
programu, zejména rozvojovými zeměmi,
nebo jejich organizacemi a agenturami k 
financování projektů na základě 
odpovídajících finančních prostředků. 
Projekty lze hodnotit a vybírat 
prostřednictvím společných hodnotících a 
výběrových postupů dohodnutých 
zúčastněnými financujícími organizacemi 
či agenturami v souladu se zásadami 
stanovenými ve finančním nařízení.

Pozměňovací návrh 36

Návrh nařízení
Čl. 19 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Program se provádí prostřednictvím 
pracovních programů uvedených 
v článku [108] finančního nařízení. Kromě 
toho pracovní program uvede částku 
přidělenou na každou akci a rozdělení 
finančních prostředků mezi členské státy a 
třetí země přidružené k programu v případě 
činností, které mají být řízeny 
prostřednictvím národní agentury. Komise 
poté pracovní program přijme formou 
prováděcího aktu. Tyto prováděcí akty se 
přijmou přezkumným postupem podle 
článku 31.

Program se provádí prostřednictvím 
pracovních programů uvedených 
v článku [108] finančního nařízení. Kromě 
toho pracovní program uvede částku 
přidělenou na každou akci a rozdělení 
finančních prostředků mezi členské státy a 
třetí země přidružené k programu v případě 
činností, které mají být řízeny 
prostřednictvím národní agentury. Zvláště 
je uvedeno rozložení prostředků 
vyčleněných pro rozvojové země. Komise 
poté pracovní program přijme formou 
prováděcího aktu. Tyto prováděcí akty se 
přijmou přezkumným postupem podle 
článku 31.
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Pozměňovací návrh 37

Návrh nařízení
Čl. 21 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Aniž jsou dotčeny požadavky 
stanovené v kapitole IX a povinnosti 
národních agentur uvedené v článku 24, 
členské státy Komisi předloží do 30. dubna 
2024 zprávu o provádění a dopadu 
programu na jejich území.

3. Aniž jsou dotčeny požadavky 
stanovené v kapitole IX a povinnosti 
národních agentur uvedené v článku 24, 
členské státy Komisi předloží do 30. dubna 
2024 zprávu o provádění a dopadu 
programu na jejich území. Evropská 
služba pro vnější činnosti (ESVČ) předloží 
podobnou zprávu o provádění a dopadech 
programu v zúčastněných rozvojových 
zemích.

Pozměňovací návrh 38

Návrh nařízení
Čl. 21 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Na konci prováděcího období, 
nejpozději však do čtyř let od konce období 
uvedeného ve článku 1, provede Komise 
konečné hodnocení programu.

4. Na konci prováděcího období, 
nejpozději však do čtyř let od konce období 
uvedeného ve článku 1, provede Komise 
konečné hodnocení programu. Toto 
hodnocení se bude zvláště zaměřovat na 
výsledky dosažené na poli rozvojové 
spolupráce.

Pozměňovací návrh 39

Návrh nařízení
Čl. 21 – odst. 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4a. Hodnocení uvádí příspěvek 
programu k rozvojové spolupráci a 
zdůrazňuje zejména pokroky při 
dosahování cíle udržitelného rozvoje č. 4 
„Kvalitní vzdělávání“.
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Odůvodnění

Je důležité, že pracovní program klade důraz na příspěvek programu k rozvojové spolupráci a 
k rozvojovému cíli věnovanému vzdělání.

Pozměňovací návrh 40

Návrh nařízení
Čl. 22 – odst. 4 – bod 1 (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1) Informace a komunikace musí být 
přístupné osobám se zdravotním 
postižením.
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