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Správa zo zahraničnej pracovnej cesty

Účastníci ZPC:

Titul, meno a priezvisko:
Eva Masárová
Pracovisko:
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, Stromová 1, 813 30 Bratislava
Pracovné zaradenie:
riaditeľka odboru
Znalosť jazykov:
Aj 


Zahraničná pracovná cesta:
Štát:
Belgicko
Mesto:
Brusel
Vykonaná v doch:
28. – 30.11. 2012 
Prijímajúca organizácia:
Európska komisia
Účel cesty:
Programový výbor Mládež v akcii 
Spôsob financovania:
cestovné náklady refunduje EK, ostatné náklady hradí MŠVVaŠ SR
Rámcový program pobytu:

 28. 11. 2012
Prílet do Bruselu, ubytovanie, príprava na rokovanie, štúdium materiálov;
 29. 11. 2012
 
30.11.2012
Celodenné spoločné zasadnutie programov Mládež v akcii (YiA), LLP, Erasmus Mundus 
Celodenné zasadnutie programového výboru (PV) programu  YiA, večer odlet z Bruselu do Viedne, príchod do Bratislavy.
Stručný priebeh rokovaní

Rokovanie dňa 29. 11. 2012 viedol Xavier Prats Monne, pričom celé rokovanie bolo venované príprave na nový komunitárny program EÚ pre oblasť vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže a športu, na roky 2014-2020. Uviedol, že EK má všetky politické dokumenty potrebné na spájanie programov, pričom návrh programu Erasmus pre všetkých je jedinou kapitolou rozpočtu pre vzdelávanie, ktorá narástla. Oblasť vzdelávania, odbornej prípravy a mládeže bude predstavovať 1,64% rozpočtu únie. Súčasný stav je, že Rada EÚ prijala v máji 2012 čiastočné všeobecné smerovanie programu obsahujúce 5 základných bodov – jednotný program, zjednotenie cieľov architektúry programu, úzke previazanie medzi programom a politikou vzdelávania, silné zameranie sa  na európsku pridanú hodnotu a dopad, inštitucionálne hodnotenie programu. 

	Hlavnými zmenami, ktoré sa oproti prvotnému návrhu EK podarilo na Rade EÚ presadiť, sú: samostatná kapitola venovaná mládeži so samostatným rozpočtom, minimálne rozpočtové alokácie podľa sektorov, možnosť viacerých národných agentúr v krajine, pričom jedna z agentúr bude koordinujúca, indikátory nebudú uvedené priamo v legislatívnom návrhu, zahrnutie susedskej politiky. 

	Pozícia EP je nasledovná: celkovo vo všeobecnosti podporuje návrh Komisie, jednotný program, 3 kľúčové oblasti aktivít, silná podpora pôžičkovému mechanizmu pre magisterských študentov. Hlavné zmeny navrhované EP sú: silnejšie zameranie na sektory vzdelávania, zachovanie súčasných mien podprogramov ako značiek, zvýšenie počtu cieľov, podpora 6 európskym inštitúciám na ich operačné granty, minimálne alokácie na sektory vzdelávania do výšky 83%, nový názov programu na „Yes Europe“. Časový harmonogram je nasledovný: hlasovanie v pléne EP – január 2013, očakávané prijatie návrhu nariadenia o programe – do júna 2013, nevysporiadanou zostáva otázka rozpočtu, keďže ešte nie je prijatý Viacročný finančný rámec. 

	Ďalšia diskusia sa týkala komitológie, členské štáty poukazovali na nedostatočný počet zasadnutí jednotlivých výborov, čo je terajšia negatívna prax. EK plánuje na rok 2013 zvolať 3-4 stretnutia tzv. predvýboru, pripraví k tomu príslušný dokument. Výbory sa po prijatí nariadenia budú schádzať v rôznych konfiguráciách, podľa zamerania obsahu rokovania. EK bude väčší dôraz klásť na koordináciu na národnej úrovni. EK si k tomu pripraví stratégiu. 

	V návrhu programu je aj kapitola venovaná športu, čo je prvýkrát v histórii vzdelávacích programov EÚ. V športe je veľa tém, ktoré EK vníma tak, že by mali byť pokryté na európskej úrovni. EK predpokladá, že 20% financovania projektov zameraných na šport bude prostredníctvom súkromného financovania. EK navrhuje priemerný ročný rozpočet pre šport vo výške cca. 34 miliónov eur, čo je asi 1,8% z rozpočtu programu. Podporované budú iba projekty s jasnou európskou pridanou hodnotou, ktoré nemôžu byť podporené z národných zdrojov. 

	Ohľadom manažmentu programu sa EK osvedčil doteraz používaný systém vyhlásení záruky, čo podporil aj Dvor audítorov. Chybovosť bola oveľa nižšia v porovnaní s inými riadiacimi schémami. EK chce dosiahnuť zjednodušenie manažmentu (cez paušálne sumy), redukciu financií na rôzne sprievodné aktivity riadenia a zmeny v istom kontexte (nové finančné nariadenie – články 44 – 47 sa týkajú práce národných agentúr). EK prisľúbila vypracovať pre členské štáty zadávacie podmienky pre pracovný program na rok 2014, príručku, ako postupovať pri určovaní/zatváraní NA, príručka a minimálne štandardy budú stanovené aj pre nezávislý auditový orgán. Národné autority určia národné agentúry, budú musieť robiť pravidelný monitoring národných agentúr, sledovať ich pôsobenie a výkon, určia a budú platiť audit. Ročný cyklus vyhlásení záruky bude zachovaný, ale predkladať ich nebude národná autorita, ale národná agentúra, ktorá ho pošle do 15. 2. EK a NAU, pričom do 15. 3. sa bude musieť k nemu vyjadriť audítor. NAU zašle do októbra EK správu o monitoringu NA. EK do marca 2013 osloví NAU so žiadosťou o nominovanie zástupcov do tzv. predvýboru. 

 

Z programu zasadnutia:

Zasadnutie PV YiA dňa 30.11. 2012 viedol Pascal Lejeune z EACEA.
Hneď v úvode KOM zdôraznila, že hlavným bodom  programu rokovania tohto jesenného zasadania výboru rovnako ako každý rok bude  informovanie o implementácii programu Mládež v akcii (YiA) počas predchádzajúceho roka. V tejto súvislosti, KOM distribuovala leták predstavujúci syntézu implementácie YiA počas prvých piatich rokov programu prostredníctvom niektorých kľúčových údajov o kvantitatívnych výstupoch a kvalitatívnom dopade YiA v období 2007 2011. KOM odporúča preložiť brožúru do jednotlivých jazykov a využívať na propagáciu programu medzi užívateľmi. SK verzia bola vypracovaná v spolupráci medzi OMKP a Iuventou a je prístupná na stránke národnej agentúry programu YiA.
KOM  sa ospravedlnila za to, že v dôsledku technickej chyby, chýbala tabuľka s pracovným plánom  Európskeho fóra mládeže na r. 2013. Uvedený dokument bol distribuovaný pred začiatkom zasadnutia. (dokument CJ/08/2012.

1. Prijatie programu 

Program navrhnutý KOM bol schválený,  s pridaním bodu pre informácie a diskusiu o stave Eurodesku, na základe žiadosti DK, ktorú KOM  dostala pred zasadnutím.
Okrem toho, ako navrhla DE počas spoločného neformálneho zasadnutie členov Programu celoživotného vzdelávania, Mládež v akcii a Erasmus Mundus  z predchádzajúceho dňa, bol bod pre informácie a diskusiu týkajúce sa vykonávania programu v roku 2011 rozšírený o diskusiu o programe Erasmus pre všetkých (E4A).
Počas stretnutia, bola nepatrná zmena v poradí jednotlivých bodov programu s cieľom uprednostniť  prezentáciu bodu o vývoji politiky v oblasti mládeže.
 
2. Schválenie zápisnice programového výboru programu  Mládež v akcii z 8. mája 2012.

FI poznamenalo, že komentár vyjadrený počas predchádzajúceho zasadnutia PV, týkajúci sa želania, aby PV dostal v budúcnosti viac informácií o činnostiach vykonávaných Eurodeskom, bol vynechaný zo zápisnice a žiada, aby táto poznámka bola zahrnutá do konečnej zápisnice z májového zasadnutia.
COM vzala na vedomie túto žiadosť. Zápisnica zo schôdze zo dňa 8. mája 2012, bola zodpovedajúcim spôsobom zmenená a doplnená.
Výbor formálne schválil zápisnicu z predchádzajúceho rokovania, berúc do úvahy uvedenú požiadavku FI na EURODESK.


3. Body, ku ktorým výbor vyjadruje stanovisko v súlade s postupom preskúmania stanoveným v čl. 9 ods. 2 rozhodnutia č. 1719/2006/ES

3.1 Európske fórum mládeže (Správa o činnosti 2011 a Pracovný plán 2013)

Európske fórum mládeže (EYF) predložilo správu o činnosti o implementácii svojho pracovného plánu 2011, rovnako ako aj navrhovaný pracovný plán na rok 2013. 

Medzi úspechy v roku 2011, EYF zdôraznilo najmä svoje akcie v rámci Európskeho roka dobrovoľníctva, jeho činnosti vykonávané pri realizácii štruktúrovaného dialógu, jeho aktivity zamerané na propagáciu výsledkov programu YiA a advokáciu  nezávislého programu v budúcnosti,  podporu pri zriadení národných rád mládeže v Srbsku, Čiernej Hore, Poľsku a Kosove, rovnako ako aj šírenie informácií prostredníctvom sociálnych médií a úzkej spolupráce s rôznymi inštitúciami.

KOM poďakovala EYF za kvalitný dokument. V reakcii na prezentáciu finančnej časti správy, KOM vzala na vedomie skutočnosť, že došlo k pokroku pri využívaní finančných prostriedkov, ktoré sú dané k dispozícii YFJ prostredníctvom ročnej zmluvy medzi KOM-EYF a povzbudila EYF pokračovať týmto spôsobom.
 
EYF ďalej predložila svoj pracovný plán na rok 2013-2014 a zdôraznila inovácie, ktoré obsahuje, napríklad opis očakávaných výsledkov a kritických faktorov úspechu vzťahujúcich sa ku každému cieľu -  zvyšovanie úrovne zodpovednosti a transparentnosti pre zúčastnené strany.

BE a AT pozitívne ohodnotili kvalitu pracovného plánu.

BE tiež potvrdila dôležitosť výsledkov dosiahnutých v rámci štruktúrovaného dialógu s mladými ľuďmi a vyjadrila želanie viac robiť v tejto veci, zároveň oznámila prípravu dokumentu, ktorého cieľom je stimulovať úvahy o tom, ako posúdiť výsledky štruktúrovaného dialógu, aby mohli byť odovzdané  ďalšiemu triu predsedníctiev, Komisii a EYF.

V odpovedi na ďalšie pripomienky zo strany BE, ktorá navrhuje, inovácie zavedené v pláne práce EYF by mohli inšpirovať vypracovanie pracovných plánov národných rád mládeže, EYF zdôraznila brať ohľad na  špecifiká národných kontextov.

AT podporuje  ciele EYF týkajúce sa liberalizácie vízového režimu pre nadnárodné mládežnícke aktivity.

Výbor jednomyseľne vydal kladné stanovisko k obom správam. KOM uviedla, že na tomto základe, bude finalizovať s EYF dokumenty a rozpočtové prílohy, čo umožní KOM navrhnúť pre EYF začiatkom r.2013 dohodu o prevádzkovom grante v súvislosti s finančným nariadením a v  celkovej výške 2.500.000 Eur, alokovaných do sub- akcie 4.2 programu, na základe kladného  stanoviska, ktoré vyjadril PV pre rozpočet na rok 2013 programu YiA na schôdzi výboru dňa 8. mája 2013.

4. Body pre informáciu a diskusiu 

4.1. Mládež v akcii správa o činnosti 2011

KOM predstavila dokument a jeho štatistické a finančné prílohy, týkajúce sa vykonávania programu YiA v roku 2011, najmä je s vyznačením neočakávaných výstupov, ako napr. Európsky rok dobrovoľníctva, ktorý zviditeľnil program.

Členovia PC poďakovali KOM za dobrú kvalitu dokumentu. BE vyjadrila, že  dosiahnuté výsledky programu sú pôsobivé a vyjadrila želanie, aby o nich  bola informovaná Rada ministrov, aby boli jej členovia viac citliví na význam hodnôt činností v oblasti mládeže podporovaných v rámci programu. Taktiež sa  pýtala, aké opatrenia by mohli byť prijaté , aby sa zvýšila viditeľnosť programu. KOM potvrdila, že bude prezentovať výsledky programu v Rade a zdôraznila, že všetky jeho komunikačné produkty sú zobrazené na jej internetových stránkach a sú k dispozícii v národných agentúrach (NAs) pre informáciu (po preklade v prípade potreby) na vnútroštátnej úrovni.

FR a FI zdôraznili, že ďalšie informácie sú k dispozícii, aby mohli ďalej ilustrovať vplyv a dosah programu, ako je napríklad počet unikátnych návštevníkov na webových stránkach NAs, ako aj výskum, publikácie a pedagogické nástroje, ďalších štruktúr programu, ako je SALTO. KOM odpovedala, že - po tejto žiadosti, ktorú  vyjadril PV na ďalšie údaje, vyzve NAs a SALTO hlásiť v podrobnejším spôsobom o komunikačných a informačných aktivitách vykonávaných v priebehu roka, čo zosilnený monitoring zo strany médií  by tiež slúžili
 k lepšej prezentácii výsledkov programu, počas  osláv  k 25. výročiu prvého programu EÚ v oblasti mládeže, ktoré budú v roku 2013.

Na otázku DE o význame zachovania kvality v EDS napriek opatreniam na zjednodušenie školenia a hodnotiaceho cyklu, KOM odpovedala, že špecializované stretnutie s EDS školiteľmi sa bude konať v prvých mesiacoch budúceho roka. V súvislosti s prípravou budúceho programu EfA budú najmenej štyri konzultačné stretnutia NAs organizované v nadchádzajúcich mesiacoch.

KOM súhlasila s návrhom DE, že výsledky a kvalitatívne hodnotenie novej sub-akcie 4.3 Dlhodobé mobility pracovníkov s mládežou a 4.6 Partnerstvo budú prezentované na ďalšom zasadnutí PV.

V odpovedi na otázku FI, KOM dodatočne vysvetlila o aktivitách v roku 2011, ktoré sa týkajú odporúčania Rady o mobilite mladých dobrovoľníkov v rámci Európskej únie

V odpovedi na otázku FI na udržateľnosť EÚ-Čína roku mládeže, KOM zdôraznila, že politika spolupráce, ktorá  začala počas roka 2011 je teraz vykonávaná v širšom kontexte na vysokej úrovni, v rámci  People to People dialógu medzi EÚ a Čínou a poznamenala, že má dôkazy, že projekty podporované v priebehu roka, vďaka YiA  vytvorili spojenie medzi európskymi a čínskymi organizátormi a vedú k tomu,  aby naďalej spolupracovali  aj po
skončení roka.

FI ďalej poukázalo na to, že správa sa týka aktivít organizovaných SALTO - Strediskom  pre kultúrnu rozmanitosť , ale že v  zozname niekoľko krajín tiež zapojených do  organizácii týchto akcií chýba.. KOM oznámila, že správu doplní.

Po prezentácii štatistickej časti tejto správy, FI navrhlo, do tabuľky na str 16, kde sú uvedení žiadatelia o centralizované projekty uviesť okrem krajiny pôvodu aj z akej sú mimovládnej organizácie. KOM súhlasila s poskytnutím týchto informácií v správach v nadchádzajúcich rokoch.

Viac ČŠ sa zapojilo do  diskusie o budúcom programe  E4fA .

V odpovedi  DE, zdôrazňujúc význam podporného  prístupu vyvinutého v rámci YiA a zdôrazňujúc, potrebu  udržať možnosť, aby sa agentúry aktívne zapojili do práce s mládežou prostredníctvom aktivít, ako je aktuálne TCP, KOM zdôraznila, že vnútorné diskusie o „Key Action (KA) 3“ stále prebiehajú v rámci KOM, ale poznamenala, že sektorové mládežnícke fiche, v rámci KA3 zahŕňa aj odkaz na činnosti NAs v rámci TCP. KOM tiež chápe význam zachovania TCP a skúma, či by nemohli byť odporované v KA2.

 V súvislosti so  zmienkou o 200 000 účastníkoch v projektoch YiA v roku 2011, DE spochybnila užitočnosť získania individuálnej spätnej väzby o ich skúsenostiach s projektom od všetkých účastníkov  a požiadať o informácie týkajúce sa využitia EVE a Mobility Tool databázy. KOM vysvetlila, že pre výmeny mládeže zámer Komisie je vyzvať účastníkov, aby kolektívne nie individuálne posúdili ich projekty. Okrem toho súhlasila s významom prítomnosti  projektov YiA  v EVE a v reakcii na pripomienku od NL, potvrdila význam šírenia v rámci EfA. Konzultačné stretnutie na túto tému bude čoskoro zvolané Komisiou.

DE a FI podporili  existenciu výskumu  založeného na  dôkazoch  o vplyve YiA a prosili o pokračovanie tejto možnosti monitorovania realizácie programu z kvalitatívneho hľadiska aj v budúcnosti.

AT zdôraznila, že je dôležité získať viac jasnosti o implementácii budúceho programu, pretože v niektorých   krajinách je potrebné  začať  výzvy na predkladanie ponúk na zriadenie národných agentúr. KOM vyjadrila svoje nádeje, že bude schopná  odovzdať ďalšie informácie o EfA, najmä pokiaľ ide o rozpočtové otázky, na konci prvého polroka 2013, a upozorňuje, že rokovania o právnom základe a širšie diskusie o budúcom viacročnom finančnom rámci  stále pokračujú.

AT zdôraznilo dôležitosť zachovania v E4A silného sektora  mládeže. KOM súhlasila, avšak zároveň zdôraznila aj príležitosti, ktoré ponúka EfA pre súčinnosť medzi rôznymi odvetviami.

V odpovedi na komentár od BE a DE na význame pre menšie a neskúsené organizácie na miestnej úrovni, aby tiež našli svoje miesto v novom programe, KOM s odvolaním sa na všeobecné fiche, ktoré bolo distribuované na spoločnom stretnutí, odpovedala, že EfA musí byť program otvorený pre nováčikov.

BE, NL a NO reagovali na  pravdepodobné zavedenia samostatnej kapitoly pre mládež. Pripomienky sa týkali dôležitosti aby sa táto skutočnosť  odrážala v pravidlách a dokumentoch, ktoré budú vypracované, s tým, aby mládež nebola  prezentovaná ako výnimky v porovnaní s ostatnými sektormi, kapitola s jej vlastnou špecifikáciou. Pozornosť musí byť venovaná príprave dokumentov jasným a zrozumiteľným jazykom pre cieľovú skupinu. Vo svojej odpovedi KOM pripomenula, že v tejto fáze nie je zatiaľ známe, aký bude konečná štruktúra budúceho programu, že Komisia doteraz nemala príležitosť vyjadriť názor na navrhované zmeny.

Konkrétnejšie pripomienky  sa týkali účasti mladých ľudí s nedostatkom príležitostí a  príspevku programu k európskemu občianstvu, DE je za zachovanie možnosti pre mladých ľudí, byť dobrovoľníkom od veku 16r. za určitých podmienok a  dôležitosti zachovania Školiaceho a hodnotiaceho cyklu, IT pokladá za dôležité  zabezpečiť užívateľský komfort a dostupnosť.

KOM zopakovala, že  na príprave realizácie EfA sa stále pracuje a že Komisia má v úmysle konzultovať so zainteresovanými stranami, najmä s národnými agentúrami. Taktiež zdôraznila, že zoštíhlený návrhu E4A by malo priniesť k viac príležitostí ako v súčasných programoch, a že mládežnícky sektor by mal vyskúšať a ťažiť z tejto reality s flexibilnejším právnym základom.

Navyše, v zdôraznila, že je dôležité prinášať viac približovať  mládežnícku politiku ostatným a  program, by mal byť  vnímaný ako podpora tejto politiky. KOM v novej organizačnej štruktúre DG EAC zlúčil súčasný Youth Policy Unit s ,Youth in Action Unit.

4.2 Politika mládeže

Tento bod bol venovaný informáciám o správe o mládeži, ktorá bola prijatá spoločne Radou a Komisiou dňa 27. Novembra. Táto správa je doplnená dvoma pracovnými dokumentmi  Komisie: o situácii mládeže v Európe a o realizácii prvého cyklu obnovenej stratégie pre mládež.
BE  pochválilo KOM za túto správu, a podčiarkuje link medzi politikou mládeže a programom YiA. KOM zdôraznila význam  dať správu k dispozícii čo najviac zainteresovaným subjektom, napríklad prostredníctvom internetových stránkach YiA NAs.

4.3 Eastern Partnership  Youth  Window


KOM predstavila súčasný stav, pokiaľ ide o implementáciu nového Youth Window zameraného  na posilnenie vzťahov s krajinou Východného partnerstva v oblasti mládeže s dodatočnými finančnými prostriedkami na roky 2012 a 2013. Implementácia tohto nástroja  dokazuje, že YiA bol platným nástrojom na dosiahnutie tohto cieľa, či už je to prostredníctvom decentralizovaných projektov riadených agentúrami alebo prostredníctvom centralizovaných projektov riadených Výkonnou agentúrou.

NO zdôraznilo, že tento výsledok predstavuje značný úspech siete YiA národných agentúr, a poznamenalo, že to ďalej ukazuje užitočnosť nástroja, ako je TCP, bez ktorého taká mobilizácia relevantných aktérov v relatívne krátkej dobe by nebola možná.

FI podporila túto poznámku a požiadal o upresnenie, pokiaľ ide o Východné partnerstva mládežníckych  regionálnych jednotiek, ktoré boli stanovené DG DEVCO. KOM. informovala, že tieto jednotky by mali byť stanovené v rámci zložky 1, programu  Východného partnerstva mládeže, táto zložka je priamo riadená DG DEVCO.

KOM súhlasila s vyjadrením FI a NO a vyjadrila dôveru, na základe výsledkov z 2012, že  realizácia Window v roku 2013 bude opäť úspešná. Tiež  poďakovala všetkým NAs za ich zapojenie a príspevok k tomuto výsledku, rovnako ako SALTO Východnej Európy a Kaukazu za jeho podporu na tomto súbore.

4.4 Mládež v akcii a riadenia

KOM predstavila dokumenty, ktoré sa týkajú  riadenia programu  2011,  Vyhlásení o vierohodnosti (DoAs) prijatých na jar a implementácie programu v roku 2012 prostredníctvom siete národných agentúr.

Hoci finalizácia DoAs  stále prebieha, je už dokázané, že situácia sa v porovnaní s posledným rokom zlepšila.

Pokiaľ ide o implementáciu v roku 2012, v odpovedi  IE, KOM ubezpečila, že program YiA nie je ohrozený  nedostatkom prostriedkov na platby, tak ako to je v LLP.

 V reakcia na intervenciu z FI k pochvale práce  YiA NA desk officerov za  efektívnu spoluprácu medzi Komisiou a NAS, KOM oznámila, že v rámci širšej  reorganizácie DR EAC ako už bolo spomenuté, budú NA desk officeri presunutí do spoločnej novej jednotky spolu s  desk officermi  programu celoživotného vzdelávania. Táto zmena bude platiť od januára 
2013.

4.5 Youthpass  dopadová štúdia: stav

KOM predstavila dokument, ktorý predstavuje stav prípravy prieskumu, ako aj prvé výsledky vyplývajúce z odpovedí na on-line dotazník.
Výsledok prieskumu by mali byť predložené na najbližšom zasadnutí výboru programu YiA.

4.6 Eurodesk: stav

DK, požiadalo o zaradenie tohto bodu do programu rokovania, rovnako ako BE, ES, FR, AT, FI a NO vyvolali určité obavy, pokiaľ ide o zvýšenie pracovnej záťaže pre siete Eurodesk v súvislosti s Rekonštrukcia Európskeho portálu pre mládež (EYP): zatiaľ čo Eurodesk môže prispieť k tejto modernizácii Portálu, KOM je vyzývaná, aby ukázala určitú flexibilitu, pokiaľ ide o zdroje potrebné na realizáciu  tejto zvýšenej úlohy, najmä smerom k  menším krajinám, s prihliadnutím na to, že ostatné tradičné úlohy jednotiek Eurodesk musia byť aj naďalej podporované z grantu EÚ. Rovnako boli vyjadrené pochybnosti k niektorým úlohám (napr. prekladu, pre ktoré  nemusí nutne existovať vo všetkých jednotkách Eurodesk spôsobilý pracovník).

KOM zdôraznila, že EYP je jedným z prvých výstupov zo Stratégiu pre mládež a pripomenula, že výbor mal rôzne diskusie v priebehu posledných rokov na spojenie medzi sieťou Eurodesk a EYP, najmä v čase, keď veľká podpora tejto sieť bola spochybnená Komisiou na základe jej revidovaných globálnych strategických vis-à-vis všetkých informačných sietí. Toto spojenie   tiež zdôraznil Eurodesk  vo svojom oznámení, odôvodňujúc skutočnosť, že napriek novým smerom Komisie vo vzťahu voči informačnej sieti, DG EAC navrhla začlenenie siete Eurodesk medzi príjemcov budúce EfA programu.
Ako už bolo povedané, KOM uznáva, že revitalizácia portálu môže viesť k prispôsobeniu príspevku ktorý sa  očakáva od Eurodesku (Brusel Link a národny Eurodesk). KOM si uvedomuje, že v záujme všetkých zúčastnených strán, môže Eurodesk usilovať o súčinnosť medzi s  EYP a poskytovaním informácií prostredníctvom iných nástrojov vykonávaných na národnej úrovni. Kom berie na vedomie, že môže byť ťažké odhadnúť záťaž spojenú s EYP pre vnútroštátny Eurodesk, keď  nový portál bude stabilizovaný. KOM žiada o pragmatický prístup v roku 2013 a trvá na dôležitosti príspevku Eurodesk do EYP na ilustráciu  ďalšej  väzby medzi politikou a programom v oblasti mládeže.
Tiež zdôraznila, že aj keď  v tejto fáze nie je možné ponúknuť rozpočtové odhady na obdobie po roku 2014, je potrebné poznamenať, že vzhľadom na to, že úroveň financovania jednotlivých nosných konštrukcií YiA (vrátane Eurodesku) bola zachovaná primerane nad YiA programový životný cyklus, bolo možné pomerne znížiť podiel rozpočtu vyčleneného na pokrytie administratívnych nákladov (to možno odhadnúť na 6,9% v roku 2013 namiesto 10,2% v roku 2007). Tento vývoj tiež prispieva k formovaniu pozitívneho obrazu o vykonávaní YiA.





5. Rôzne

V odpovedi na otázku AT ku karte  Mládež v pohybe, KOM informovala, že práce v KOM pokračujú v konzultáciach s Komisiou pre posudzovanie vplyvov, od začiatku budúceho roka. Ďalšie informácie môžu byť poskytnuté v priebehu ďalšieho zasadnutia výboru.
BE požiadalo o praktické informácie týkajúce sa Európskeho týždňa mládeže, KOM odpovedala, že dátum ešte nebol schválený, ale potvrdila, že tak urobí pred vianočnými sviatkami.

5. Odporúčané závery

	Prediskutovať závery z rokovania Výboru YiA s Národnou kanceláriou programu Mládež v akcii. 

T: ihneď
Z: OMKP

	Zaslať EK písomne nomináciu zástupcov MŠVVaŠ SR do tzv. predvýboru. 

T: na základe termínu stanoveného EK
Z: OMKP

	Informovať členov Riadiaceho výboru Programu celoživotného vzdelávania, ako aj zástupcov mládeže, pracovníkov s mládežou o postupe prác na novom vzdelávacom programe EÚ.

T: december 2012
Z: OMKP


6.  Prehľad prinesenej dokumentácie
Dokumentácia zo zasadnutia Programového výboru Mládež v akcii je uložená na OMKP MŠVVaŠ SR. 



7.   Prínos ZPC
 
Programový výbor je priestor, na diskusiu ČŠ EU zapojených do programu Mládež v akcii (MvA) s Komisiou  a poskytuje prehľad o dosiahnutých výsledkoch realizácie  MvA v rámci EÚ za rok 2011, ako aj možnosť porovnania skúsenosti a problematických oblastí v SR s inými krajinami v rámci uskutočňovaných sekundárnych kontrol. Účasť na stretnutí a informácie získané na zasadnutí výboru sú veľmi dôležité pre realizáciu programu v SR a  prípravu Vyhlásenia záruky (DoA) za rok 2012 a ročnej správy NA  a za program Mládež v akcii. Mimoriadne spoločné rokovanie výborov vzdelávacích programov EÚ bolo zamerané prezentovanie stanovísk k aktuálnym zmenám v návrhu nariadenia k novému vzdelávaciemu programu EÚ pracovným názvom Erasmus pre všetkých. Informácie získané na zasadnutí výborov sú tiež potrebné na posledný rok implementácie PCŽV a Erasmus Mundus v SR, ktorým je rok 2013, ako aj na prípravu podkladov v rámci konzultácií k novému vzdelávaciemu programu.





8.  Spôsob zverejnenia výsledkov

Správa zo ZPC bola zaslaná sekcii medzinárodnej spolupráce MŠVVaŠ SR, ktorá ju zverejní na internetových stránkach MŠVVaŠ SR.
Súhlasím so zverejnením správy na internete.


Dátum: 18. 12. 2012


Správu vypracovala:     Eva Masárová 
                                   
Správu schválil:

Ing. Ladislav Čambal GR SŠSŠM        


