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ÄNDRINGSFÖRSLAG

Budgetutskottet uppmanar utskottet för kultur och utbildning att som ansvarigt utskott beakta 
följande ändringsförslag: 

Ändringsförslag 1

Förslag till förordning
Skäl 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8) I meddelandet En modern budget 
för ett EU som skyddar, försvarar och 
sätter medborgarna i centrum – Flerårig 
budgetram 2021-202726, som antogs den 2 
maj 2018, efterlyste kommissionen en 
starkare ungdomsinriktning i nästa 
budgetram, framför allt genom att man mer 
än fördubblar tilldelningen till Erasmus+-
programmet, en av EU:s mest synliga 
framgångar. Tonvikten ska läggas på 
inkludering och på att nå ut till fler unga 
med sämre förutsättningar. Då bör fler 
unga få möjlighet att flytta till ett annat 
land för att studera eller arbeta.

(8) I meddelandet En modern budget 
för ett EU som skyddar, försvarar och 
sätter medborgarna i centrum – Flerårig 
budgetram 2021-202726, som antogs den 2 
maj 2018, efterlyste kommissionen en 
starkare ungdomsinriktning i nästa 
budgetram, framför allt genom att man mer 
än fördubblar tilldelningen till Erasmus+-
programmet, en av EU:s mest synliga 
framgångar. I sin resolution av den 14 
mars 2018 om nästa fleråriga budgetram 
efterlyste Europaparlamentet en 
tredubbling av programmets budget.
Tonvikten ska läggas på inkludering och på 
att nå ut till fler unga med sämre 
förutsättningar. Då bör fler unga få 
möjlighet att flytta till ett annat land för att 
studera eller arbeta.

__________________ __________________

26 COM(2018) 321. 26 COM(2018) 321.

Ändringsförslag 2

Förslag till förordning
Skäl 17

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(17) Kommissionen betonade i 
meddelandet Att stärka den europeiska 
identiteten genom utbildning och kultur 
den centrala roll som utbildning, kultur och 
idrott spelar för att främja ett aktivt 

(17) Kommissionen betonade i 
meddelandet Att stärka den europeiska 
identiteten genom utbildning och kultur 
den centrala roll som utbildning, kultur och 
idrott spelar för att främja ett aktivt 
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medborgarskap och gemensamma värden 
bland de yngre generationerna. Att stärka 
den europeiska identiteten och främja 
enskilda individers aktiva deltagande i de 
demokratiska processerna är av avgörande 
betydelse för Europas framtid och för våra 
demokratiska samhällen. Att åka 
utomlands för att studera, praktisera och 
arbeta eller för att delta i ungdoms- och 
idrottsverksamhet bidrar till att stärka den 
europeiska identiteten i all dess mångfald 
och känslan av att ingå i en viss kulturell 
grupp och främjar ett aktivt medborgarskap 
bland människor i alla åldrar. Personer som 
deltar i mobilitetsverksamhet bör vara 
delaktiga i lokalsamhället och delta i 
lokalsamhället i värdlandet för att dela med 
sig av sina erfarenheter. Verksamhet som 
är kopplad till att stärka alla aspekter av 
kreativitet på områdena för utbildning och 
ungdom samt enskilda individers 
nyckelkompetenser bör stödjas.

medborgarskap och gemensamma värden 
bland de yngre generationerna. Att stärka 
den europeiska identiteten och främja 
enskilda individers aktiva deltagande i de 
demokratiska processerna är av avgörande 
betydelse för Europas framtid och för våra 
demokratiska samhällen. Att åka 
utomlands för att studera, praktisera och 
arbeta eller för att delta i ungdoms- och 
idrottsverksamhet bidrar till att stärka den 
europeiska identiteten i all dess mångfald 
och känslan av att ingå i en viss kulturell 
grupp och främjar ett aktivt medborgarskap 
bland människor i alla åldrar. Därför är 
tanken att programmet ska spegla det 
europeiska samhällets mångskiftande 
sammansättning i fråga om etnicitet, kön, 
förmåga och social bakgrund samt 
unionens geografi. Personer som deltar i 
mobilitetsverksamhet bör vara delaktiga i 
lokalsamhället och delta i lokalsamhället i 
värdlandet för att dela med sig av sina 
erfarenheter. Verksamhet som är kopplad 
till att stärka alla aspekter av kreativitet på 
områdena för utbildning och ungdom samt 
enskilda individers nyckelkompetenser bör 
stödjas.

Motivering

EU-program som når ut till alla delar av det europeiska samhället ger mer valuta för 
pengarna, särskilt vad gäller att främja EU:s värderingar och skapa lika möjligheter. Därför 
bör det rapporteras om programutnyttjandet.

Ändringsförslag 3

Förslag till förordning
Skäl 28

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(28) Programmet bör bidra till att 
underlätta öppenhet i och erkännande av 
färdigheter och kvalifikationer, liksom 
överföring av studiemeriter eller 
utbildningsmoduler, för att främja 
kvalitetskontroll och stödja validering av 

(28) Programmet bör bidra till att 
underlätta öppenhet i och erkännande av 
färdigheter och kvalifikationer, liksom 
överföring av studiemeriter eller 
utbildningsmoduler, för att främja 
kvalitetskontroll och stödja validering av 
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icke-formellt och informellt lärande, 
förvaltning av färdigheter och vägledning. 
I detta avseende bör programmet också 
tillhandahålla stöd till kontaktpunkter och 
nätverk på nationell nivå och EU-nivå som 
underlättar EU-övergripande utbyten och 
utvecklar flexibla utbildningsvägar mellan 
olika områden på områdena för utbildning 
och ungdom samt mellan formella och 
icke-formella sammanhang.

icke-formellt och informellt lärande, 
förvaltning av färdigheter och vägledning.
Särskilt inom yrkesutbildning bör det 
faktum att man tar sig bort från de många 
olika nationella systemen garantera att 
kompetenser och färdigheter förvärvade i 
samband med mobilitet inom EU och 
tredjeländer som är associerade till 
Erasmusprogrammet valideras och 
erkänns inför utfärdande av 
utbildningsbevis. I detta avseende bör 
programmet också tillhandahålla stöd till 
kontaktpunkter och nätverk på nationell 
nivå och EU-nivå som underlättar EU-
övergripande utbyten och utvecklar 
flexibla utbildningsvägar mellan olika 
områden på områdena för utbildning och 
ungdom samt mellan formella och icke-
formella sammanhang.

Ändringsförslag 4

Förslag till förordning
Skäl 31

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(31) Det är viktigt att stimulera 
undervisning och forskning om frågor som 
rör europeisk integration samt att främja 
diskussioner om dessa frågor med stöd av 
Jean Monnet-insatser inom högre 
utbildning och även på andra 
utbildningsområden. Att främja en känsla 
av en europeisk identitet och ett 
gemensamt åtagande är särskilt viktigt i 
tider när de gemensamma värden som 
unionen bygger på och som utgör en del av 
vår europeiska identitet sätts på prov och 
när medborgarnas engagemang inte är 
stort. Programmet bör fortsätta att bidra till 
att utveckla spetskompetens inom 
europeiska integrationsstudier.

(31) Det är viktigt att stimulera 
undervisning och forskning om frågor som 
rör europeisk integration, europeisk 
historia och europeiskt medborgarskap
samt att främja diskussioner om dessa 
frågor med stöd av Jean Monnet-insatser 
inom högre utbildning och även på andra 
utbildningsområden. Att främja en känsla 
av en europeisk identitet och ett europeiskt 
medborgarskap och att stärka ett 
gemensamt åtagande är särskilt viktigt i 
tider när de gemensamma värden som 
unionen bygger på och som utgör en del av 
vår europeiska identitet sätts på prov och 
när medborgarnas engagemang inte är 
stort. Programmet bör fortsätta att bidra till 
att utveckla spetskompetens inom studier i 
europeisk integration, europeisk historia 
och europeiskt medborgarskap.
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Ändringsförslag 5

Förslag till förordning
Skäl 32

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(32) För att spegla vikten av att 
bekämpa klimatförändringarna, i 
överensstämmelse med EU:s åtaganden att 
genomföra Parisavtalet och uppfylla FN:s 
mål för hållbar utveckling, kommer detta 
program att bidra till att integrera 
klimatåtgärder i unionens politik och till att 
uppnå det övergripande målet om att 25 % 
av utgifterna i unionsbudgeten ska stödja 
klimatmålen. De berörda åtgärderna 
kommer att identifieras under utarbetandet 
och genomförandet av programmet och 
omprövas i samband med relevanta 
utvärderingar och översyner.

(32) För att spegla vikten av att 
bekämpa klimatförändringarna, i 
överensstämmelse med EU:s åtaganden att 
genomföra Parisavtalet och uppfylla FN:s 
mål för hållbar utveckling, kommer detta 
program att bidra till att integrera 
klimatåtgärder i unionens politik och till att 
uppnå det övergripande målet om att minst 
25 % av utgifterna i unionsbudgeten ska 
stödja klimatmålen under perioden för den 
fleråriga budgetramen 2021–2027, samt 
det årliga målet på 30 % så snart som 
möjligt och senast 2027. De berörda 
åtgärderna kommer att identifieras under 
utarbetandet och genomförandet av 
programmet och omprövas i samband med 
relevanta utvärderingar och översyner.

Motivering

Ändringen återger det mål parlamentet satt för klimatrelaterade utgifter.

Ändringsförslag 6

Förslag till förordning
Skäl 33

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(33) I denna förordning fastställs en 
finansieringsram för programmet som ska 
utgöra det särskilda referensbeloppet i den 
mening som avses i punkt 17 i det 
interinstitutionella avtalet mellan 
Europaparlamentet, rådet och 
kommissionen om budgetdisciplin, 
samarbete i budgetfrågor och sund 
ekonomisk förvaltning34 för 
Europaparlamentet och rådet under det 
årliga budgetförfarandet.

(33) I denna förordning fastställs en 
finansieringsram för programmet som ska 
utgöra det särskilda referensbeloppet i den 
mening som avses i punkt 17 i det 
interinstitutionella avtalet mellan 
Europaparlamentet, rådet och 
kommissionen om budgetdisciplin, 
samarbete i budgetfrågor och sund 
ekonomisk förvaltning34 för 
Europaparlamentet och rådet under det 
årliga budgetförfarandet. Från 2021 bör 
programmet få en betydligt större årlig 
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budget i förhållande till den fleråriga 
budgetramen 2014–2020, följt av en linjär 
och successiv ökning av de årliga 
anslagen. På så vis skulle så många 
deltagare som möjligt beredas tillträde 
redan från starten av den fleråriga 
budgetramperioden 2021–2027.

__________________ __________________

34 EUT L […], […], s. […]. 34 EUT L […], […], s. […].

Ändringsförslag 7

Förslag till förordning
Artikel 2 – led 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2) mobilitet i utbildningssyfte: att 
flytta fysiskt till ett annat land än 
hemlandet för studier, yrkesutbildning eller 
icke-formellt eller informellt lärande. Det 
kan åtföljas av åtgärder såsom språkstöd 
och utbildning och/eller kompletteras med 
e-lärande och virtuellt samarbete. I vissa 
särskilda fall kan det ske i form av lärande 
genom användning av informationsteknik 
och kommunikationsverktyg,

(2) mobilitet i utbildningssyfte: att 
flytta fysiskt till ett annat land än 
hemlandet för studier, yrkesutbildning eller 
icke-formellt eller informellt lärande, 
däribland varvad utbildning. Det kan 
åtföljas av åtgärder såsom språkstöd och 
utbildning och/eller kompletteras med e-
lärande och virtuellt samarbete. I vissa 
särskilda fall kan det ske i form av lärande 
genom användning av informationsteknik 
och kommunikationsverktyg,

Ändringsförslag 8

Förslag till förordning
Artikel 2 – led 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9) yrkesstuderande: person som är 
inskriven på en grundläggande 
yrkesutbildning eller yrkesinriktad 
fortbildning, eller på ett yrkesinriktat 
studieprogram, på alla nivåer från sekundär 
till eftergymnasial nivå. Det omfattar 
deltagande av personer som nyligen 
utexaminerats från sådana program,

(9) yrkesstuderande: person som är 
inskriven på en grundläggande 
yrkesutbildning, yrkesinriktad fortbildning 
eller varvad yrkesutbildning, eller på ett 
yrkesinriktat studieprogram, på alla nivåer 
från sekundär till eftergymnasial nivå. Det 
omfattar deltagande av personer som 
nyligen utexaminerats från sådana 
program,
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Ändringsförslag 9

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Främja enskilda personers mobilitet 
i utbildningssyfte, liksom samarbete, 
inkludering, spetskompetens, kreativitet 
och innovation på organisationsnivå och 
inom politiken på utbildningsområdet.

(a) Främja enskilda personers mobilitet 
i utbildningssyfte, liksom samarbete, 
inkludering, spetskompetens, kreativitet 
och innovation på organisationsnivå och 
inom politiken för allmän och 
yrkesinriktad utbildning samt utbildning i 
europeiskt medborgarskap och europeisk 
historia.

Ändringsförslag 10

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Finansieringsramen för 
genomförandet av programmet för 
perioden 2021‒2027 ska vara 30 000 000 
000 euro i löpande priser.

1. Finansieringsramen för 
genomförandet av programmet för 
perioden 2021‒2027 ska vara 
41 097 000 000 euro i 2018 års priser 
(46 758 000 000 euro i löpande priser).

Motivering

Det föreslås att finansieringsramen ändras i enlighet med Europaparlamentets resolutioner 
av den 14 mars och 30 maj 2018 om nästa fleråriga budgetram, på grundval av en teknisk 
uppdelning per program som skulle kunna justeras i framtiden, med samtidig respekt för 
parlamentets övergripande ståndpunkt enligt dessa resolutioner och den övergripande BNI-
nivån på 1,3% för EU-27.

Ändringsförslag 11

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 2 – led a – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) 24 940 000 000 euro för insatser på (a) 83,14 % av det belopp som avses i 
punkt 1 för insatser på utbildningsområdet, 
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utbildningsområdet, varav varav

Ändringsförslag 12

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 2 – led a – led 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1) minst 8 640 000 000 euro bör 
anslås till insatser inom högre utbildning 
som avses i artiklarna 4 a och 5 a,

(1) minst 28,8 % av det belopp som 
avses i punkt 1 bör anslås till insatser inom 
högre utbildning som avses i artiklarna 4 a 
och 5 a,

Ändringsförslag 13

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 2 – led a – led 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2) minst 5 230 000 000 euro till 
insatser inom yrkesutbildning som avses i 
artiklarna 4 b och 5 a,

(2) minst 17,43 % av det belopp som 
avses i punkt 1 till insatser inom 
yrkesutbildning som avses i artiklarna 4 b 
och 5 a,

Ändringsförslag 14

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 2 – led a – led 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3) minst 3 790 000 000 euro till 
insatser inom skolutbildning som avses i 
artiklarna 4 c och 5 a,

(3) minst 12,63 % av det belopp som 
avses i punkt 1 till insatser inom 
skolutbildning som avses i artiklarna 4 c 
och 5 a,

Ändringsförslag 15

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 2 – led a – led 4
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4) minst 1 190 000 000 euro till 
insatser inom vuxenutbildning som avses i 
artiklarna 4 d och 5 a,

(4) minst 3,97 % av det belopp som 
avses i punkt 1 till insatser inom 
vuxenutbildning som avses i artiklarna 4 d 
och 5 a,

Ändringsförslag 16

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 2 – led a – led 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5) 450 000 000 euro för Jean Monnet-
insatser som avses i artikel 7.

(5) 1,5 % av det belopp som avses i 
punkt 1 för Jean Monnet-insatser som 
avses i artikel 7.

Ändringsförslag 17

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) 3 100 000 000 euro för insatser på 
ungdomsområdet som avses i artiklarna 8–
10.

(b) 10,33 % av det belopp som avses i 
punkt 1 för insatser på ungdomsområdet 
som avses i artiklarna 8–10.

Ändringsförslag 18

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 2 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) 550 000 000 euro för insatser på 
ungdomsområdet som avses i artiklarna 
11–13.

(c) 1,83 % av det belopp som avses i 
punkt 1 för insatser på ungdomsområdet 
som avses i artiklarna 11–13.

Ändringsförslag 19

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 2 – led d
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) Minst 960 000 000 euro som ett 
bidrag till driftskostnaderna för de 
nationella programkontoren.

(d) Minst 3,2 % av det belopp som 
avses i punkt 1 som ett bidrag till 
driftskostnaderna för de nationella 
programkontoren.

Ändringsförslag 20

Förslag till förordning
Artikel 20 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Ekonomiska bidrag till 
programmet från tredjeländer och/eller 
andra unionsinstrument ska bli föremål
för årliga rapporter till rådet och 
parlamentet i deras egenskap av unionens 
budgetmyndighet.

Motivering

Bidrag från tredjeländer och andra instrument utanför EU-budgeten. Budgetmyndigheten och 
de ansvariga utskotten bör uppmärksammas på omfattningen av sådana bidrag för att 
effektivare bedöma programmens omfång och effekt.

Ändringsförslag 21

Förslag till förordning
Artikel 20 – punkt 3b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3b. Programutvärderingen ska 
inbegripa en analys av 
programdeltagandet utifrån kön, etnicitet, 
förmåga och social bakgrund samt 
unionens geografi för att bättre kunna 
fastställa om programmet ger valuta för 
pengarna, hur väl det når ut och utnyttjas 
samt i vad mån det speglar det europeiska 
samhällets mångskiftande 
sammansättning.
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Motivering

EU-program som når ut till alla delar av det europeiska samhället ger mer valuta för 
pengarna, särskilt vad gäller att främja EU:s värderingar och skapa lika möjligheter. Därför 
bör det rapporteras om programutnyttjandet.

Ändringsförslag 22

Förslag till förordning
Artikel 27 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Kommissionen ska ha ansvar för 
tillsynskontroller med avseende på 
programmets insatser och verksamhet som 
förvaltas av de nationella 
programkontoren. Kommissionen ska 
fastställa minimikrav för de nationella 
programkontorens och det oberoende 
revisionsorganets kontroller.

2. Kommissionen ska ha ansvar för 
tillsynskontroller med avseende på 
programmets insatser och verksamhet som 
förvaltas av de nationella 
programkontoren. Kommissionen ska 
fastställa minimikrav för de nationella 
programkontorens och det oberoende 
revisionsorganets kontroller, med 
beaktande av systemen för intern kontroll 
av de nationella offentliga finanserna.

Ändringsförslag 23

Förslag till förordning
Artikel 29 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Programmet ska genomföras på ett 
sådant sätt att dess övergripande 
överensstämmelse och komplementaritet 
med unionens övriga relevanta 
politikområden, program och fonder 
säkerställs, framför allt med dem som är 
kopplade till utbildning, kultur och media, 
ungdomsfrågor och solidaritet, 
sysselsättning och social inkludering, 
forskning och innovation, näringsliv och 
företagande, digital politik, jordbruk och 
landsbygdsutveckling, miljö och klimat, 
sammanhållning, regionalpolitik, 
migration, säkerhet samt internationellt 
samarbete och utveckling.

1. Programmet ska genomföras på ett 
sådant sätt att dess övergripande 
överensstämmelse och komplementaritet 
med unionens övriga relevanta 
politikområden, program och fonder 
säkerställs, framför allt med dem som är 
kopplade till utbildning, kultur och media, 
ungdomsfrågor och solidaritet, 
sysselsättning och social inkludering, 
forskning och innovation, näringsliv och 
företagande, digital politik, jordbruk och 
landsbygdsutveckling, miljö och klimat, 
sammanhållning, regionalpolitik, 
migration, säkerhet samt internationellt 
samarbete och utveckling. I sådana fall 
ska enhetliga förfaranden gälla för 
handläggningen av ärenden i syfte att 
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tillgodose behovet av förenkling. De 
administrativa förfarandena ska bli 
betydligt mindre betungande.
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