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A javasolt Erasmus mindenkinek program (2014–2020) célja, hogy számos 
különböző uniós tevékenységet összevonjon a felsőoktatásban, az iskolai 
oktatásban, a szakképzésben és a felnőttképzésben, valamint az ifjúsági politika és 
a tömegsport terén. Ez a tájékoztató ismerteti és áttekinti a program javasolt 
keretét, felépítését, tartalmát és az irányítási struktúrát. Egyúttal tíz ajánlást 
fogalmaz meg annak biztosítására, hogy a javasolt program az irányítás 
hatékonyságának növelése mellett kellő figyelmet fordítson a különböző ágazatok 
egyedi szakpolitikai igényeire. Végezetül részletesen ismerteti a tervezett 
intézkedést és a költségvetési keretet. 
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ÖSSZEFOGLALÁS 
 
2011 novemberében az Európai Bizottság rendeletre irányuló javaslatot terjesztett elő egy 
új, Erasmus mindenkinek elnevezésű, a 2014–2020 közötti időszakra szóló nagyra törő 
programról, amely számos, eddig különálló programot egyesít a felsőoktatás (Erasmus, 
Erasmus Mundus, Tempus, más országokkal vagy földrészekkel folytatott kétoldalú 
programok), az iskolai oktatás (Comenius), a szakképzés (Leonardo da Vinci), a 
felnőttoktatás (Grundtvig), az ifjúságpolitika (Fiatalok lendületben program), az európai 
integrációs képzés (Jean Monnet), valamint új területként a tömegsport terén. Ez a 
dokumentum az Európai Parlament számára készült azzal a céllal, hogy információkkal 
szolgáljon az Erasmus mindenkinek javaslat közelgő megvitatásához. A dokumentum 
tartalmazza a javasolt rendelet összefoglalását (és azokat a kiegészítő dokumentumokat, 
amelyek a rendelet megértését segíthetik), a rendelet kontextusának és főbb jellemzőinek 
elemzését, valamint tíz ajánlást. 
 
A javasolt program ismertetése és áttekintése 
 
A javasolt rendelet összetett, de nem túlságosan egyértelmű a célját és célkitűzéseit 
tekintve. Ezért ahhoz, hogy jobban megérthessük a programnak (az érintett területeken) a 
szakpolitika alakulására, a többéves pénzügyi kereten belül pedig a költségvetési 
előirányzatokra gyakorolt hatásait, említést kell tennünk az előkészítő dokumentumokról, 
mint például a programnak a javaslatot kísérő bizottsági szolgálati munkadokumentumban 
foglalt hatásvizsgálatról, valamint több ezzel kapcsolatos bizottsági közleményről. 
 
A javasolt program elemzése először az európai szakpolitikai keretet vizsgálja meg. Az új 
program amellett, hogy a korábbi programok sikeres generációjára épít, foglalkozik a 
korábbi programok gyengeségeivel és korlátaival is, különösen azzal, hogy nem tudtak 
reagálni a támogatások iránti erőteljes igényre, hogy széttagoltan és bonyolultan 
működtek, és nem voltak megfelelően összehangolva az uniós stratégiákkal. A javasolt 
integrált program emellett növelni szeretné az intelligens, fenntartható és inkluzív fejlődés 
megvalósítását célzó Európa 2020 uniós makrostratégiához, valamint az EU oktatási és 
képzési (Oktatás és képzés  2020), illetve ifjúsági (Ifjúsági stratégia) ágazati politikáihoz 
való hozzájárulását.  Az elemzés ezt követően a program javasolt tartalmára összpontosít, 
ezen belül is a tervezett intézkedésekre és forrásokra (amennyiben ezek a komponensek 
kellő részletességgel szerepelnek a tervezett rendeletben vagy más vonatkozó bizottsági 
dokumentumokban), valamint a program uniós és tagállami szinten javasolt végrehajtási 
modelljére. 
 
A javasolt új program elemzése különösen a következőkre hívja fel a figyelmet: 
 

 A program általános hatályával és felépítésével kapcsolatos lehetőségek és 
kockázatok. A javaslat arra törekszik, hogy jelentős mértékben megnövelje a 
tevékenységek számát és a rendelkezésre álló forrásokat, és az uniós intézmények 
által az oktatás és képzés (az egész életen át tartó tanulás távlatában), az 
ifjúságügy (informális tanulás), illetve a tömegsport (uniós szinten még csak induló 
tevékenység) terén végzett különböző tevékenységek összevonását tervezi, 
valamint azt, hogy három fő intézkedésen keresztül (mobilitás, együttműködési 
projektek és a szakpolitikák támogatása) végső soron „ésszerűsítse” e 
tevékenységek többségét. 
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 A támogatható csoportokra vagy személyekre, a javasolt „régi” és „új” intézkedési 
területekre és a források tervezett elosztására vonatkozó meglehetősen homályos, 
rövid vagy nem létező meghatározásokból adódó bizonytalanságok. E kétségekre a 
rendelet helyett – bizonyos mértékben – választ adnak az Európai Bizottság által 
közzétett kísérő (azaz kötelezettségekkel nem járó) dokumentumok és egyéb 
tájékoztatások. Ez azonban nagyfokú bizonytalanságot eredményez azzal 
kapcsolatban, hogy a (tervezett) hétéves időtartam során mi képezi majd a program 
tényleges tartalmát és prioritásait. 
 

 A jelenlegi tevékenységek többségének a következő három fő intézkedésen 
keresztül javasolt „ésszerűsítéséhez” fűződő lehetőségek és kockázatok: 1) egyéni 
mobilitás; 2) különböző típusú közös projektek, amelyek célja az oktatási 
intézmények, valamint a gazdasági és társadalmi környezetük közötti 
együttműködés fokozása/javítása, a szomszédos országokban folytatott 
kapacitásfejlesztés mellett; és 3) a program céltudatosabb alkalmazása a 
felsőoktatással, iskolai oktatással, szakképzéssel és felnőttoktatással, valamint az 
ifjúsággal és a sporttal kapcsolatos politikák fejlesztésének támogatása érdekében. 
 

 A javasolt végrehajtási és irányítási modell érvei és ellenérvei, különös tekintettel az 
alábbiakra: a kilátásba helyezett „ésszerűsítés” korlátai, az átalánytámogatások 
alkalmazása, közvetítő szervek – például egyetemek, iskolák vagy ifjúsági 
szervezetek – bevonása a támogatások egyéneknek történő odaítéléséhez, valamint 
a tagállamok számára a Bizottság, a végrehajtó ügynökség, a (koordinációt végző) 
nemzeti ügynökségek és a programbizottság között megvalósuló megosztott 
igazgatási modellben előirányzott szerep. 

 
Ajánlások 
 
A tájékoztató tíz ajánlást fogalmaz meg az Európai Parlament számára. Az elsődleges cél 
annak biztosítása, hogy az uniós tevékenységeknek a különböző oktatási ágazatokban, 
valamint az ifjúságügy és a sport terén javasolt integrációja és ésszerűsítése során 
megfelelő figyelmet fordítsanak ezen ágazatok eltérő igényeire. A tájékoztató egyúttal 
hangsúlyozza annak fontosságát, hogy gondoskodni kell a jól ismert és nagy tiszteletnek 
örvendő „Erasmus” márkanév megfelelő alkalmazásáról, és arról, hogy a program tartalmát 
és a költségvetési forrásokat kellő részletességgel határozzák meg ahhoz, hogy a program 
hét éve során biztosítható legyen a végrehajtás a kedvezményezettek különböző csoportjai 
számára. 
 
Konkrétabban szólva, a tíz ajánlás a következő javaslatokat fogalmazza meg az Európai 
Parlament számára: 
 

1. Ismerje el, hogy a bizottsági javaslat helyesen hangsúlyozza, hogy az EU-nak az 
eddigieknél sokkal többet kell befektetnie az oktatásba, a képzésbe és az 
ifjúságügybe; ez olyan változás, amely nagyobb fokú összhangot tesz szükségessé 
az Unió növekedési és foglalkoztatási stratégiáival, valamint megfelelő szintű 
integrációs és ésszerűsítési intézkedéseket foglal magában olyan szakpolitikai 
területeken, mint például a felsőoktatás, ahol jelenleg túlságosan sok program 
működik, amelyek ráadásul meglehetősen széttagoltak. 
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2. Kérdőjelezze meg az integrált program esetében javasolt, a szakpolitikai ágazatok 
közötti ésszerűsítést célzó átfogó stratégiát és az „Erasmus” név (pontosan: 
Erasmus mindenkinek) javasolt használatát a tevékenységek olyan széles körére 
vonatkoztatva, amelyek jóval túlmutatnak azon a területen, amelyre e márkanevet 
jelenleg használják a felsőoktatásban. Jóllehet ajánlott, hogy a program egyes 
ágazatai megőrizzék saját identitásukat, mégsem kellene „Erasmus iskola”, 
„Erasmus ifjúság” stb. néven hivatkozni azokra. 
 

3. Vizsgálja meg az integrált program oly módon történő átszervezésének lehetőségét, 
hogy az a különböző szakpolitikai területeken belül megvalósuló ésszerűsítést 
hangsúlyozza, a szakpolitikai területeken átívelő ésszerűsítéssel szemben. A 
különböző területek közös, átfogó keretbe történő integrálása és ésszerűsítése, 
miként azt a javasolt három fő intézkedés (mobilitás, projektek, szakpolitikák 
támogatása) is felvázolja, nem járhat azzal, hogy a felsőoktatás, az iskolai oktatás, 
a szakképzés, a felnőttoktatás és az ifjúságügy (illetve a sport, ha ezt a területet 
megtartják), amelyek jól elhatárolható ágazatok, elveszítsék az identitásukat és az 
egyedi szakpolitikák iránti igényüket, ideértve annak szükségességét is, hogy 
erősebb kapcsolatot építsenek ki több ilyen ágazat között. A tömegsportra, erre a 
még gyerekcipőben járó tevékenységre vonatkozó javasolt rendszer külön 
működhetne a javasolt integrált programtól, vagy azt a szakpolitikai 
döntéshozatalhoz hozzájáruló számos tényező egyikeként beépíthetik a programba 
(3. fő intézkedés). 
 

4. Hangsúlyozza a különböző szakpolitikák, eszközök és tevékenységek 
átcsoportosításának és ésszerűsítésének fontosságát a felsőoktatási ágazatban, a 
jól ismert, bejáratott és megfelelő „Erasmus” név alatt. Minden külső felsőoktatási 
tevékenységet (mobilitás, együttműködés, kapacitásépítés, szakpolitikai párbeszéd 
az Unión kívüli országokkal) az „Erasmus Mundus” név alatt lehetne integrálni, 
ésszerűsíteni és összefogni, hiszen e márkanév világszerte jól ismert felsőoktatási 
körökben. 
 

5. Biztosítsa a stabilitást és a folytonosságot a kérelmezők és szakpolitikai döntéshozók 
különböző kategóriái számára. Ehhez részletesebb szabályokra van szükség a 
támogatásra jogosult ösztöndíjasokra vonatkozóan (ideértve a friss diplomásokat is, 
illetve azokat, akik már aktívak a munkaerőpiacon), továbbá az „Erasmus Mundus” 
jövőbeli földrajzi hatókörére és az olyan szakpolitikai támogató intézkedések 
típusaira vonatkozóan, amelyek finanszírozásban részesülhetnek, egyúttal pedig 
szükség van a finanszírozás 80–85%-ának megfelelő rögzített kiutalásra is a 
különböző ágazatok számára. 

 
6. Kérjen világos áttekintést arról, hogy a javasolt költségvetési előirányzatnál 

alacsonyabb összeg mennyiben befolyásolná a programon belüli tevékenységek és 
ágazatok közötti egyensúlyt. Ez azt jelenti, hogy előre azonosítani kell azokat a 
tevékenységeket és forrásösszegeket, amelyeket egy csökkentett költségvetés 
esetén szűkíteni, illetve kurtítani kellene. 
 

7. Tiltakozzon a közös doktori programoknak az Erasmus Mundus program alól a Marie 
Curie program alá történő javasolt átcsoportosítása ellen.  Egy ilyen lépés 
csökkentené az európai egyetemek vonzerejét, megnehezítené a magas szintű 
doktori tanulmányok európai kialakítását, és ellentétes lenne a bolognai 
reformokkal, amelyek (kettő helyett) három fokozati szinten alapulnak. 
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8. Támogassa az arra irányuló javaslatot, hogy az európai diákok számára 
hitellehetőségeket biztosítsanak a külföldi nappali képzésekben és posztgraduális 
tanulmányokban való részvételhez, feltéve, hogy az Unió közreműködése kizárólag 
kezesként történik a hallgatók képviseletében, és amennyiben egyértelművé teszik, 
hogy ez csak egy a mesterképzésben részt vevő diákok számára elérhető számos 
lehetőség közül. 
 

9. Szorgalmazzon átfogó vitát az Unió és azon egyének közötti szorosabb kapcsolat 
elengedhetetlen szükségességéről, akik a támogatások tényleges 
kedvezményezettjei, projekteket dolgoznak ki és hajtanak végre a gyakorlatban, 
vagy közreműködnek e projektekben. Az új program számára javasolt végrehajtási 
stratégia előre látható következménye (kevesebb és nagyobb szerződések, a 
támogatásokat pedig mindig közvetítő szerveken keresztül nyújtják), hogy még 
jobban eltávolítja a programot annak egyéni felhasználóitól és 
kedvezményezettjeitől. 
 

10. Garantálja, hogy a tagállamoknak lehetőségük legyen a programot a 
leghatékonyabban végrehajtani, saját minisztériumi és közigazgatási 
struktúrájuknak megfelelően (azaz egy vagy több nemzeti ügynökségen keresztül), 
és az adminisztrációs feladatok mellett lehetőségük nyíljon az eljárások és a 
pénzgazdálkodáshoz fűződő kérdések, valamint a szakpolitikákhoz és a lényegi 
dolgokhoz kapcsolódó ügyek megvitatására is. 

 
Záró észrevételek 
 
A javaslat záró észrevételei azt hangsúlyozzák, hogy míg a dokumentum átfogó céljai és 
törekvései összhangban állnak annak tényével, hogy Európának sürgősen többet és 
okosabban kell befektetnie az oktatásba, a képzésbe és az ifjúságügybe, emellett mégis 
fennáll annak kockázata, hogy mégsem képes elérni kinyilvánított céljait és szándékait, 
mivel a politikai döntéshozatal tényleges szükségletei helyett döntően az irányítással 
kapcsolatos szempontokat helyezi előtérbe.  
 
Az Európai Parlament dönthet úgy, hogy a felsorolt ajánlásokat felhasználja a javaslat 
gyenge pontjainak kiigazítására, illetve úgy is, hogy a javasolt pontok némelyikét 
megkérdőjelezve alternatív, megfelelőbb megoldásokat javasol. Emellett megragadhatja az 
alkalmat arra is, hogy mélyrehatóbb vitát indítson az Unió tevékenységeinek polgári 
dimenziójáról, és megpróbálja elkerülni a nagy szervezeteket és tanácsadó cégeket 
előnyben részesítő közvetítő szervek számára odaítélt „óriásszerződéseken” alapuló, 
javasolt irányítási modellt, amely még inkább növeli az uniós intézmények, illetve az 
egyének és a kisebb szervezetek közötti távolságot. 


