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Resumé 

Det foreslåede Erasmus for Alle-program (2014-2020) sigter mod at samle en lang 
række EU-aktiviteter inden for videregående uddannelse, skoleuddannelse, 
erhvervsuddannelse og voksenuddannelse, ungdomspolitik og breddeidræt. I dette 
notat præsenteres og gennemgås den foreslåede kontekst, opbygning, indhold og 
forvaltningsstruktur. Desuden fremsættes der 10 henstillinger, som skal sikre, at 
det foreslåede program ikke blot søger at strømline forvaltningseffektiviteten, men 
også lægger tilstrækkelig vægt på de individuelle politiske behov inden for 
forskellige sektorer. Endelig indeholder den en detaljeret redegørelse for den 
planlagte aktion og budgettildelingen. 
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SAMMENDRAG 
 
I november 2011 fremlagde Kommissionen sit forslag til forordning om et nyt ambitiøst 
program – Erasmus for Alle – for årene 2014-2020, der samler en hel række af hidtil 
separate programmer inden for videregående uddannelse (Erasmus, Erasmus Mundus, 
Tempus, bilaterale programmer med andre lande eller kontinenter), skoleuddannelse 
(Comenius), erhvervsuddannelse (Leonardo da Vinci), voksenuddannelse (Grundtvig), 
ungdom (Youth in Action), europæiske integrationsstudier (Jean Monnet) samt breddeidræt 
som et nyt tema. Nærværende dokument er udarbejdet for Europa-Parlamentet som et 
bidrag til den kommende drøftelse af forslaget om Erasmus for Alle. Notatet indeholder et 
sammendrag af forslaget til forordning (samt supplerende dokumenter, der kan tjene til at 
øge forståelsen), en analyse af den sammenhæng, den indgår i, og hovedtrækkene samt 
10 henstillinger. 
 
Præsentation og gennemgang af programforslaget 
 
Den foreslåede forordning er kompleks, men ikke alt for eksplicit med hensyn til mål og 
formål. Det er derfor nødvendigt at henvise til forberedende dokumenter, som f.eks. 
konsekvensvurderingen i det ledsagende arbejdsdokument, og til en række relevante 
meddelelser fra Kommissionen for at opnå en bedre forståelse af programmets betydning 
for udviklingen af politikken (på relevante områder) og budgettildelingen inden for den 
flerårige finansielle ramme. 
 
Analysen af det foreslåede program ser først på den europapolitiske kontekst. Det nye 
program bygger på en vellykket generation af tidligere programmer, men den tager dog 
samtidig de tidligere programmers svagheder og begrænsninger op, navnlig deres 
manglende evne til at imødekomme den store efterspørgsel efter stipendier, 
fragmenteringen af dem og deres kompleksitet og den omstændighed, at de ikke er 
tilstrækkeligt tilpasset EU's strategier. Det foreslåede integrerede program søger også at 
øge sit bidrag til EU's Europa 2020 makrostrategi for intelligent, bæredygtig og inklusiv 
vækst og til EU's sektorpolitikker for uddannelse (ET 2000) og ungdom (strategi for unge). 
Analysen går derefter over til programmets foreslåede indhold, nærmere bestemt til 
planlagte aktioner og budgetter (for så vidt disse punkter indgår tilstrækkeligt detaljeret i 
forslaget til forordning eller i andre relevante dokumenter fra Kommissionen) og til den 
foreslåede model for programmets gennemførelse på EU- og medlemsstatsplan. 
 
I analysen af det foreslåede nye program henledes opmærksomheden navnlig på følgende 
punkter: 
 

 De muligheder og risici, der er forbundet med programmets overordnede 
anvendelsesområde og opbygning. Forslaget søger i væsentlig grad at øge 
aktiviteternes omfang og budget og planlægger en konsolidering af EU-
institutionernes forskellige aktiviteter inden for uddannelse og erhvervsuddannelse 
(livslang uddannelse), ungdom (uformel læring) og breddeidræt (en fremkommende 
aktivitet på EU-plan) og i sidste ende at "strømline" de fleste af disse aktiviteter via 
tre nøgleaktioner (mobilitet, samarbejdsprojekter og politikstøtte). 
 
 
 
 
 

 



Temaafdeling B: Struktur- og samhørighedspoiltik 
 
 

 4

 De usikkerheder, der skyldes de ret vage, kortfattede eller fraværende definitioner 
af støtteberettigede grupper og personer, foreslåede "gamle" og "nye" 
aktionsområder og planlagt budgettildeling. Svaret på nogle af disse tvivlsspørgsmål 
kan – til en vis grad – findes ikke i forordningen, men i ledsagedokumenter (dvs. 
ikke bindende dokumenter) og anden information fra Kommissionen. Dette skaber 
imidlertid en betydelig grad af usikkerhed omkring programmets faktiske indhold og 
prioriteter i dets (planlagte) syvårige løbetid. 
 

 De muligheder og risici, der er forbundet med den foreslåede "strømlining" af de 
mest aktuelle aktiviteter via tre typer "nøgletiltag": 1) mobilitet blandt 
enkeltpersoner; 2) forskellige former for fælles projekter, der sigter mod at 
øge/forbedre samarbejdet mellem uddannelsesinstitutioner og deres økonomiske og 
sociale miljø sammen med kapacitetsudvikling i nabolande; og 3) en mere fokuseret 
anvendelse af programmet til støtte for udviklingen af politikker for videregående 
uddannelse, skoleuddannelse, erhvervsuddannelse og voksenuddannelse samt for 
ungdom og sport. 
 

 Fordele og ulemper ved den foreslåede gennemførelses- og forvaltningsmodel, 
navnlig med hensyn til begrænsningerne ved den påtænkte "strømlining", 
anvendelsen af faste tilskudsbeløb, brug af formidlende organer, som f.eks. 
universiteter, skoler eller ungdomsorganisationer ved tildeling af tilskud til 
enkeltpersoner og medlemsstaternes påtænkte rolle i modellen med delt forvaltning 
mellem Kommissionen, forvaltningsorganet, de (koordinerende) nationale organer 
og programudvalget. 

 
Henstillinger  
 
Notatet indeholder en liste med 10 henstillinger til Europa-Parlamentet. Deres hovedformål 
er at sikre, at den foreslåede integration og strømlining af EU's aktiviteter inden for 
forskellige uddannelsessektorer, ungdom og sport kombineres med tilstrækkelig 
opmærksomhed på de forskellige behov, som hver enkelt af disse sektorer har. I notatet 
understreges ligeledes betydningen af at sikre, at det velkendte og højt respekterede brand 
"Erasmus" anvendes korrekt, og at programmets indhold og budgettildeling er tilstrækkelig 
detaljeret til at sikre formidling til de forskellige grupper af støttemodtagere i løbet af dets 
syvårige løbetid. 
 
Mere specifikt foreslås det i de 10 henstillinger, at Europa-Parlamentet skal: 
 

1. Anerkende, at Kommissionens forslag med rette lægger vægt på behovet for, at EU 
investerer meget mere end hidtil i uddannelse, erhvervsuddannelse og ungdom, en 
ændring, der rent faktisk vil kræve en forbedret tilpasning til EU's strategier for 
vækst og beskæftigelse, og omfatter en tilstrækkelig grad af integration og 
strømlining af programmer på politikområder som f.eks. videregående uddannelse, 
hvor der i øjeblikket er for mange og for opsplittede programmer. 
 

2. Sætte spørgsmålstegn ved den overordnede strategi med strømlining på tværs af 
politiske sektorer, der foreslås i det integrerede program, og den foreslåede brug af 
navnet "Erasmus" (specifikt Erasmus for Alle) til et bredt spektrum af aktiviteter, 
der går meget længere end den aktuelle brug inden for videregående uddannelse. 
Det anbefales, at programmets individuelle sektorer beholder deres egen identitet, 
men de bør ikke kaldes "Erasmus-skoleuddannelse", "Erasmus-unge" osv. 
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3. Undersøge muligheden for at omlægge det integrerede program på en sådan måde, 
at der lægges vægt på strømlining inden for de forskellige politiske områder frem for 
på tværs af dem. Når de forskellige områder bringes ind under en fælles paraply og 
strømlines, som det fremgår af de tre foreslåede nøgleaktioner (mobilitet, projekter, 
støtte til politikken), bør det ikke medføre, at de særskilte sektorer for videregående 
uddannelse, skoleuddannelse, erhvervsuddannelse, voksenuddannelse, ungdom (og 
sport, hvis det bevares) mister deres identitet og deres behov for specifikke 
politikker – herunder behovet for at etablere stærkere forbindelser mellem nogle af 
disse sektorer. Den foreslåede ordning for breddeidræt, en aktivitet, der stadig er i 
sin vorden, vil kunne gennemføres separat i forhold til det foreslåede integrerede 
program, eller den kan integreres som et af de mange punkter, der bidrager til 
politisk beslutningstagning (nøgleaktion 3). 
 

4. Understrege betydningen af at samle og strømline forskellige politikker, værktøjer 
og aktiviteter inden for videregående uddannelse under det velkendte, 
veletablerede og passende navn "Erasmus". Alle eksterne aktiviteter inden for 
videregående uddannelse (mobilitet, samarbejde, kapacitetsopbygning, politisk 
dialog med tredjelande) vil kunne integreres, strømlines og sammenfattes som 
"Erasmus Mundus", et brand, der allerede er velkendt inden for de videregående 
uddannelseskredse i hele verden. 
 

5. Sikre stabiliteten og kontinuiteten for de forskellige kategorier af ansøgere og 
politiske beslutningstagere. Dette kræver mere detaljerede regler for 
støtteberettigede stipendiater (herunder nyuddannede kandidater fra videregående 
uddannelse og personer, der allerede er aktive på arbejdsmarkedet), det fremtidige 
geografiske anvendelsesområde for "Erasmus Mundus", de typer politiske 
støtteforanstaltninger, der kan finansieres, og en fast tildeling på 80-85 % af 
finansieringen inden for de forskellige sektorer. 

 
6. Kræve et klart overblik over, i hvilket omfang og hvordan en lavere budgettildeling 

end den foreslåede vil påvirke den overordnede balance mellem aktiviteter og 
sektorer inden for programmet. Dette indebærer identifikation på forhånd af de 
aktiviteter og budgetandele, der vil blive skåret væk eller reduceret, hvis budgettet 
skæres ned. 
 

7. Gøre indsigelse imod den foreslåede overførsel af ph.d.-programmerne fra Erasmus 
Mundus til Marie Curie. Et sådant skridt vil svække de europæiske universiteters 
tiltrækningskraft, gøre udvikling af ph.d.-studier på højt plan i Europa vanskeligere 
og være i strid med Bolognareformerne baseret på tre (ikke to) 
kandidatuddannelsesniveauer. 
 

8. Tilslutte sig forslaget om at sikre europæiske studerende lånefaciliteter til 
fuldtidskandidatuddannelser og ph.d.-uddannelser i udlandet, forudsat at EU ikke 
inddrages på nogen anden måde end som en garant på vegne af de studerende, og 
så længe det står klart, at dette blot er en af en række muligheder, der står åbne 
for kandidatstuderende. 
 

9. Anmode om en omfattende debat om det essentielle behov for tættere kontakt 
mellem EU og de enkeltpersoner, der rent faktisk drager fordel af stipendie-, 
udformnings- og gennemførelsesprojekter i praksis, eller deltager i dem. En 
forventelig konsekvens af den foreslåede gennemførelsesstrategi for det nye 
program (færre og større kontrakter med stipendier, der altid går igennem 
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formidlende organer) er, at den vil lægge større afstand mellem programmet og 
dets individuelle brugere og støttemodtagere. 
 

10. Sikre, at medlemsstaterne vil få mulighed for at gennemføre programmet på den 
mest effektive måde i overensstemmelse med deres egne inddelinger af ministerier 
og forvaltninger (dvs. via et eller flere nationale organer), og at de får lov til ikke 
blot at forvalte, men også drøfte procedurer og endelige forvaltningsspørgsmål og 
spørgsmål i tilknytning til politikker og substans. 

 
 

Afsluttende bemærkninger 
 
I de afsluttende bemærkninger understreges det, at selv om forslagets overordnede mål og 
ambitioner ligger på linje med Europas vitale behov for at investere mere og på en mere 
intelligent måde i almen uddannelse, erhvervsuddannelse og ungdom, risikerer det ikke 
desto mindre ikke at leve op til sine annoncerede mål og formål, fordi det afspejler de 
forvaltningsmæssige overvejelsers dominans over de faktiske behov for politisk 
beslutningstagning.  
 
Europa-Parlamentet ønsker måske at bruge de fremsatte henstillinger til at tage forslagets 
svage punkter op, sætte spørgsmålstegn ved de foreslåede valg og foreslå alternative og 
mere passende løsninger. Det ønsker måske også at benytte sig af lejligheden til at indlede 
en mere grundlæggende debat om medborgerskabsdimensionen af EU's aktiviteter og 
forsøge at undgå den foreslåede forvaltningsmodel baseret på megakontrakter, der tildeles 
formidlende organer, hvilket favoriserer store organisationer og konsulentvirksomheder og 
skaber en endnu større kløft mellem EU-institutionerne på den ene side og enkeltpersoner 
og mindre organisationer på den anden side. 


