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KORT BEGRUNDELSE

Kommissionens forslag om at oprette EU-programmet "Erasmus" for uddannelse, ungdom og 
idræt, som ophæver det tidligere program Erasmus+ 2014-2020, indeholder en international 
dimension, der er et "grundlæggende og tværgående element, som er relevant for mobilitet, 
samarbejde og politisk dialog". 

Finansieringen af den internationale dimension vil komme fra de eksterne 
finansieringsinstrumenter i overensstemmelse med de dertil knyttede forordninger. Der vil 
blive truffet beslutning om finansieringsniveauet i programmeringscyklussen, når disse 
instrumenter er på plads. Al finansiering skal være i overensstemmelse med instrumenternes 
målsætninger. Formålet med forslaget er, for så vidt angår programmets internationale 
dimension, "at der skabes synergier med Unionens udenrigspolitiske instrumenter for at 
forfølge målene for Unionens internationale indsats, for at bidrage til menneskelig og 
institutionel udvikling i tredjelande, herunder udviklingslande, og for at skabe samarbejde 
med unge i disse lande som et vigtigt element til at opbygge mere robuste samfund og fremme 
tilliden mellem kulturer". 

Selv om forslagets overordnede mål støttes, er ordføreren bekymret over de begrænsede 
henvisninger til den internationale dimension og dermed til forbindelsen til Unionens eksterne 
mål, navnlig udviklingsmål, og partnerlandenes behov og strategier.

Formålet med ordførerens ændringsforslag er følgende:

– at understrege, at det foreslåede program skal stemme overens med Den Europæiske Unions 
principper og værdier samt med de eksterne politiske målsætninger 

– at sikre programmets bidrag til målene for bæredygtig udvikling og, i dets internationale 
dimension, til menneskelig og institutionel udvikling i tredjelande og til udryddelse af 
fattigdom i udviklingslande

– at fremme cirkulær migration og undgå hjerneflugt ved at knytte mobilitetstiltag til 
foranstaltninger, der tilskynder studerende og forskere til at vende hjem

– at kræve, at programmeringsprocesserne respekterer partnerlandenes ejerskab. 

Ordføreren glæder sig over fastsættelsen af finansieringsniveauet i programmeringsfasen, der 
bygger på og er tilpasset nationale og regionale udviklingsstrategier, men understreger, at det 
er nødvendigt at tage hensyn til betydningen af uddannelse med henblik på bæredygtig 
udvikling, når de prioriterede samarbejdsområder fastlægges.

ÆNDRINGSFORSLAG

Udviklingsudvalget opfordrer Kultur- og Uddannelsesudvalget, som er korresponderende 
udvalg, til at tage hensyn til følgende ændringsforslag: 

Ændringsforslag 1

Forslag til forordning
Betragtning 1
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1) I en situation med hurtige og 
omfattende forandringer som følge af den 
teknologiske revolution og globaliseringen 
er investeringer i læringsmobilitet, 
samarbejde og innovativ politikudvikling 
inden for uddannelse, ungdom og idræt 
nøglen til at opbygge inkluderende og 
sammenhængende samfund med 
modstandskraft og til at opretholde 
Unionens konkurrenceevne, og samtidig 
bidrage til at styrke den europæiske 
identitet og en mere demokratisk Union.

(1) I en situation med hurtige og 
omfattende forandringer som følge af den 
teknologiske revolution og globaliseringen 
er investeringer i læringsmobilitet, 
samarbejde og innovativ politikudvikling 
inden for uddannelse, ungdom og idræt 
nøglen til at opbygge inkluderende og 
sammenhængende samfund med 
modstandskraft og til at opretholde 
Unionens konkurrenceevne, og samtidig 
bidrage til at styrke den europæiske 
identitet, de europæiske principper og 
værdier og en mere demokratisk Union.

Begrundelse

Enhver foranstaltning, der træffes inden for rammerne af dette program, bør være i 
overensstemmelse med Den Europæiske Unions principper og værdier, navnlig dem, der er 
omhandlet i artikel 2 i traktaten om Den Europæiske Union: respekt for den menneskelige 
værdighed, frihed, demokrati, ligestilling, retsstaten og respekt for menneskerettighederne, 
herunder rettigheder for personer, der tilhører mindretal.

Ændringsforslag 2

Forslag til forordning
Betragtning 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5) Lederne af de 27 medlemsstater 
understregede den 16. september 2016 i 
Bratislava deres vilje til at skabe bedre 
muligheder for unge. I Romerklæringen, 
som blev underskrevet den 25. marts 2017, 
forpligtede lederne af de 27 medlemsstater 
og af Det Europæiske Råd, Europa-
Parlamentet og Europa-Kommissionen sig 
til at arbejde hen imod en Union, hvor unge 
får den bedste uddannelse og kan studere 
og finde beskæftigelse i hele Unionen; en 
Union, der bevarer vores kulturarv og 
fremmer kulturel mangfoldighed.

(5) Lederne af de 27 medlemsstater 
understregede den 16. september 2016 i 
Bratislava deres vilje til at skabe bedre 
muligheder for unge. I Romerklæringen, 
som blev underskrevet den 25. marts 2017, 
forpligtede lederne af de 27 medlemsstater 
og af Det Europæiske Råd, Europa-
Parlamentet og Europa-Kommissionen sig 
til at arbejde hen imod en Union, hvor unge 
får den bedste uddannelse og kan studere 
og finde beskæftigelse i hele Unionen; en 
Union, der bevarer vores kulturarv og 
fremmer kulturel mangfoldighed. Samtidig 
forpligtede de sig til at videreudvikle 
eksisterende partnerskaber, opbygge nye 
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og fremme stabilitet og velstand i Europas 
umiddelbare naboskabsområde mod øst 
og syd, men også i Mellemøsten og i hele 
Afrika og globalt1a.

_________________
1a Erklæring fra lederne af 27 
medlemsstater og af Det Europæiske Råd, 
Europa-Parlamentet og Europa-
Kommissionen, vedtaget den 25. marts 
2017.

Ændringsforslag 3

Forslag til forordning
Betragtning 14 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(14a) Programmet bør bidrage til at 
bevare og beskytte Unionens og dens 
medlemsstaters historiske, kunstneriske 
og kulturelle arv ved at støtte mobilitets- 
og samarbejdsaktiviteter, der fremmer 
udviklingen af færdigheder til beskyttelse 
og fremme af den europæiske kunst- og 
kulturarv.

Ændringsforslag 4

Forslag til forordning
Betragtning 18

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(18) Programmets internationale 
dimension bør fremmes med henblik på at 
tilbyde et større antal muligheder for 
mobilitet, samarbejde og politisk dialog 
med tredjelande, der ikke er associeret til 
programmet. Med udgangspunkt i den 
vellykkede gennemførelse af internationale 
videregående uddannelses- og 
ungdomsaktiviteter under de foregående 
programmer inden for områderne 
uddannelse og ungdom bør de 
internationale mobilitetsaktiviteter udvides 

(18) Programmets internationale 
dimension bør fremmes med henblik på at 
tilbyde et større antal muligheder for 
mobilitet, samarbejde og politisk dialog 
med tredjelande, der ikke er associeret til 
programmet, navnlig udviklingslande. 
Med udgangspunkt i den vellykkede 
gennemførelse af internationale 
videregående uddannelses- og 
ungdomsaktiviteter under de foregående 
programmer inden for områderne 
uddannelse og ungdom bør de 
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til at omfatte andre sektorer, f.eks. inden 
for erhvervsuddannelse.

internationale mobilitetsaktiviteter udvides 
til at omfatte andre sektorer, f.eks. inden 
for erhvervsuddannelse, idræt og kultur. 
Den internationale dimension bør fremme 
forståelsen mellem folkeslag og den 
interkulturelle dialog og bidrage til 
fattigdomsudryddelse og bæredygtig 
udvikling. Den bør tilskynde statsborgere i 
udviklingslande til at vende tilbage til 
deres oprindelseslande efter udløbet af 
deres studie- eller forskningsperioder med 
henblik på at give dem mulighed for at 
bidrage til disse udviklingslandes 
økonomiske udvikling og velfærd. I 
forbindelse med gennemførelsen af 
programmet bør den også have til formål 
at udvide adgangen til uddannelse for 
dårligt stillede og sårbare grupper og 
aktivt imødekomme særlige 
indlæringsbehov hos personer med 
handicap.

Begrundelse

Dette program bør bidrage til målene for bæredygtig udvikling og være i overensstemmelse 
med og supplere andre EU-politikker. EU's mål for udviklingssamarbejde bør derfor 
udtrykkeligt nævnes som mål for forordningens internationale dimension. For at fremme 
cirkulær migration skal fremme af mobilitet ledsages af en opfordring til studerende og 
forskere om at vende tilbage til deres oprindelseslande. Udvidet adgang er i 
overensstemmelse med de europæiske værdier om menneskelig værdighed og lighed.

Ændringsforslag 5

Forslag til forordning
Betragtning 18 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(18a) Samtidig bør den internationale 
dimension fremme den interkulturelle og 
interreligiøse dialog, styrke samarbejdet 
på uddannelsesområdet langs nord-syd-
aksen og bidrage til bæredygtig udvikling. 
Det bør styrke kapacitetsopbygningen i 
uddannelsessystemerne i partnerlandene, 
støtte vidensoverførsel og tilskynde unge 
fra udviklingslandene til at studere i 
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Europa og derefter bruge denne viden til 
gavn for deres oprindelseslande. Den bør 
bidrage til at udvikle den viden og de 
færdigheder, der skal til for at håndtere 
langsigtede udviklingsbehov, og fremme 
gensidig og bæredygtig vækst.

Ændringsforslag 6

Forslag til forordning
Betragtning 18 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(18a) Programmet bør være i 
overensstemmelse med Kommissionens 
"Meddelelse om en ny alliance mellem 
Afrika og Europa med fokus på 
bæredygtige investeringer og jobs: vi 
bringer vores partnerskab vedrørende 
investeringer og jobs op på det næste 
niveau", hvoraf det fremgår, at 105 000 
studerende og forskere vil have nydt godt 
af programmet i 2027.

Begrundelse

Inddragelsen af studerende og forskere fra afrikanske lande vil bidrage til at opfylde 
programmets mål.

Ændringsforslag 7

Forslag til forordning
Betragtning 18 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(18a) For at styrke indvirkningen fra 
aktiviteter, der gennemføres i 
partnerlandene, vil der sikres øgede 
synergier mellem Erasmus og 
instrumenterne til EU's optræden udadtil, 
herunder instrumentet for naboskab, 
udviklingssamarbejde og internationalt 
samarbejde samt instrumentet til 
førtiltrædelsesbistand.
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Ændringsforslag 8

Forslag til forordning
Betragtning 21

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(21) Programmet bør tilskynde unge til 
at deltage i det demokratiske liv i Europa 
bl.a. ved at støtte 
samfundsdeltagelsesprojekter, så de kan 
engagere sig og lære at deltage i 
samfundslivet, ved at skabe større 
bevidsthed om Unionens fælles værdier, 
herunder grundlæggende rettigheder, ved at 
bringe unge mennesker og politikere 
sammen på lokalt, nationalt og europæisk 
plan samt ved at bidrage til den europæiske 
integrationsproces.

(21) Programmet bør tilskynde unge til 
at deltage i det demokratiske liv i Europa, 
navnlig unge fra mere fjerntliggende 
områder og med migrantbaggrund, bl.a. 
ved at støtte samfundsdeltagelsesprojekter, 
så de kan engagere sig og lære at deltage i 
samfundslivet, ved at skabe større 
bevidsthed om Unionens fælles værdier, 
herunder grundlæggende rettigheder, ved at 
bringe unge mennesker og 
beslutningstagere sammen på lokalt, 
regionalt, nationalt og europæisk plan samt 
ved at bidrage til den europæiske 
integrationsproces.

Ændringsforslag 9

Forslag til forordning
Betragtning 23

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(23) Programmet bør også fremme 
sprogindlæring, navnlig gennem øget brug 
af onlineredskaber, idet e-læring tilbyder 
yderligere fordele for sprogindlæring i 
form af tilgængelighed og fleksibilitet.

(23) Programmet bør også fremme 
tilegnelsen af alle Unionens sprog, 
herunder tegnsprog, navnlig gennem øget 
brug af onlineredskaber, som bør være 
gratis, idet e-læring tilbyder yderligere 
fordele for sprogindlæring i form af 
tilgængelighed og fleksibilitet.

Ændringsforslag 10

Forslag til forordning
Betragtning 24

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(24) Programmet bør støtte 
foranstaltninger, der styrker samarbejdet 

(24) Programmet bør støtte 
foranstaltninger, der styrker samarbejdet 
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mellem institutioner og organisationer, der 
er aktive på uddannelses-, ungdoms- og 
idrætsområdet, og anerkende deres 
grundlæggende rolle i arbejdet med at give 
borgerne den viden og de færdigheder og 
kompetencer, de har brug for i en verden i 
forandring, og til at kunne udnytte 
potentialet for innovation, kreativitet og 
iværksætteri, navnlig i den digitale 
økonomi.

mellem institutioner og organisationer, der 
er aktive på uddannelses-, ungdoms- og 
idrætsområdet i Europa, navnlig ved hjælp 
af onlineværktøjer for virtuelt samarbejde 
mellem europæiske institutioner og 
organisationer og deres modparter i 
udviklingslandene og i de oversøiske 
lande og territorier (OLT'er), og 
anerkende deres grundlæggende rolle i 
arbejdet med at give den enkelte den viden 
og de færdigheder og kompetencer, der er 
brug for i en verden i forandring og for på 
behørig vis at kunne realisere potentialet 
for innovation, kreativitet og iværksætteri, 
navnlig i den digitale økonomi.

Ændringsforslag 11

Forslag til forordning
Betragtning 32

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(32) For at understrege betydningen af at 
tackle klimaændringer i henhold til 
Unionens forpligtelser til at gennemføre 
Parisaftalen, og for at nå FN's mål for 
bæredygtig udvikling vil programmet 
bidrage til at integrere klimaindsatsen i 
Unionens politikker og til opnåelsen af det 
overordnede mål, nemlig at 25 % af 
udgifterne i EU-budgettet går til 
finansiering af støtte til klimamål. Der vil 
blive identificeret relevante 
foranstaltninger under forberedelserne og 
gennemførelsen af programmet, og de vil 
blive revurderet som led i den relevante 
evaluerings- og gennemgangsproces.

(32) For at understrege betydningen af at 
tackle klimaændringer i henhold til 
Unionens forpligtelser til at gennemføre 
Parisaftalen og nå FN's mål for bæredygtig 
udvikling vil programmet bidrage til at 
integrere bæredygtig udvikling og 
klimaindsatsen i Unionens politikker og til 
opnåelsen af det overordnede mål, nemlig 
at 25 % af udgifterne i EU-budgettet går til 
finansiering af støtte til klimamål. Der vil 
blive identificeret relevante 
foranstaltninger under forberedelserne og 
gennemførelsen af programmet, og de vil 
blive revurderet som led i den relevante 
evaluerings- og gennemgangsproces.

Ændringsforslag 12

Forslag til forordning
Betragtning 38

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(38) I henhold til meddelelsen fra (38) I henhold til meddelelsen fra 
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Kommissionen "Et stærkere og fornyet 
strategisk partnerskab med regionerne i 
EU's yderste periferi"36 skal programmet 
tage hensyn til de særlige forhold i disse 
regioner. Der vil blive truffet 
foranstaltninger til at øge deltagelsen i alle 
aktioner for regionerne i den yderste 
periferi. Mobilitetsudvekslinger og 
samarbejde mellem personer og 
organisationer fra disse regioner og 
tredjelande, navnlig nabolandende, bør 
tilskyndes. Disse foranstaltninger vil blive 
overvåget og evalueret løbende.

Kommissionen "Et stærkere og fornyet 
strategisk partnerskab med regionerne i 
EU's yderste periferi"36 skal programmet 
tage hensyn til de særlige forhold i disse 
regioner. Der vil blive truffet 
foranstaltninger til at øge deltagelsen i alle 
aktioner for regionerne i den yderste 
periferi, navnlig ved hjælp af virtuelt 
samarbejde. Mobilitetsudvekslinger og 
samarbejde mellem personer og 
organisationer fra disse regioner og 
tredjelande, navnlig nabolandende, bør 
tilskyndes. Det samme gælder for 
onlinelæringsprogrammer. Disse 
foranstaltninger vil blive overvåget og 
evalueret løbende.

_________________ _________________
36 COM(2017) 623 final. 36 COM(2017) 623 final.

Ændringsforslag 13

Forslag til forordning
Betragtning 39

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(39) I henhold til [reference to be 
updated as appropriate according to a 
new Decision on OCTs artikel 94 i Rådets 
afgørelse 2013/755/EU37] kan personer og 
enheder, som er etableret i oversøiske 
lande og territorier, modtage finansiering 
under overholdelse af de regler og 
målsætninger, der gælder for programmet, 
og eventuelle ordninger, som finder 
anvendelse på den medlemsstat, som det 
pågældende oversøiske land eller 
territorium hører under. Begrænsningerne 
ved disse landes eller territoriers afsides 
beliggenhed bør tages i betragtning ved 
programmets gennemførelse, og deres 
deltagelse i programmet bør overvåges og 
evalueres regelmæssigt.

(39) I henhold til [henvisning opdateres 
om nødvendigt i overensstemmelse med 
den nye afgørelse om OLT'er i artikel 94 i 
Rådets afgørelse 2013/755/EU37] kan 
personer og enheder, som er etableret i 
oversøiske lande og territorier, modtage 
finansiering under overholdelse af de regler 
og målsætninger, der gælder for 
programmet, og eventuelle ordninger, som 
finder anvendelse på den medlemsstat, som 
det pågældende oversøiske land eller 
territorium hører under. De særlige 
egenskaber og begrænsningerne ved disse 
landes eller territoriers afsides beliggenhed 
bør tages i betragtning ved programmets 
gennemførelse med henblik på at lette 
deres effektive deltagelse i programmet. 
Denne deltagelse bør overvåges og 
evalueres regelmæssigt.

_________________ _________________
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37 Rådets afgørelse 2013/755/EU af 25. 
november 2013 om de oversøiske landes 
og territoriers associering med Den 
Europæiske Union 
("associeringsafgørelse") (EUT L 344 af 
19.12.2013, s. 1).

37 Rådets afgørelse 2013/755/EU af 25. 
november 2013 om de oversøiske landes 
og territoriers associering med Den 
Europæiske Union 
("associeringsafgørelse") (EUT L 344 af 
19.12.2013, s. 1).

Ændringsforslag 14

Forslag til forordning
Betragtning 42

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(42) Passende former for opsøgende 
virksomhed, oplysning og formidling af de 
muligheder og resultaterne af de aktioner, 
der støttes af programmet, bør sikres på 
europæisk, nationalt og lokalt plan. 
Opsøgende virksomhed, oplysning og 
formidling bør foregå via alle de organer, 
der gennemfører programmet, herunder, 
hvis det er relevant, med støtte fra andre 
vigtige interessenter.

(42) Passende former for opsøgende 
virksomhed, offentliggørelse og formidling 
af mulighederne og resultaterne af de 
aktioner, der støttes af programmet, bør 
sikres på europæisk, nationalt, regionalt og 
lokalt plan. Opsøgende virksomhed, 
offentliggørelse og formidling bør foregå 
via alle de organer, der gennemfører 
programmet, herunder, hvis det er relevant, 
med støtte fra andre vigtige interessenter.

Ændringsforslag 15

Forslag til forordning
Betragtning 46

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(46) Medlemsstaterne bør tilstræbe at 
vedtage alle hensigtsmæssige 
foranstaltninger for at fjerne retlige og 
administrative hindringer for et 
velfungerende program. Dette omfatter så 
vidt muligt at løse problemer, der medfører 
vanskeligheder med at opnå visa og 
opholdstilladelse, uden at dette dog 
tilsidesætter EU-bestemmelserne om 
indrejse- og opholdsbetingelser for 
tredjelandsstatsborgere. I 
overensstemmelse med Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 
2016/80139 tilskyndes medlemsstaterne til 
at fremskynde procedurerne for indrejse og 

(46) Medlemsstaterne bør tilstræbe at 
vedtage alle hensigtsmæssige 
foranstaltninger for at fjerne retlige og 
administrative hindringer for et 
velfungerende program. Dette omfatter så 
vidt muligt at løse problemer, der medfører 
vanskeligheder med at opnå visa og 
opholdstilladelse samt andre juridiske 
eller administrative vanskeligheder, der 
kan hindre adgangen til programmet, 
uden at dette dog tilsidesætter EU-
bestemmelserne om indrejse- og 
opholdsbetingelser for 
tredjelandsstatsborgere. I 
overensstemmelse med Europa-
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ophold. Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 
2016/80139 tilskyndes medlemsstaterne til 
at fremskynde procedurerne for indrejse og 
ophold.

_________________ _________________
39 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
(EU) 2016/801 af 11. maj 2016 om 
betingelserne for tredjelandsstatsborgeres 
indrejse og ophold med henblik på 
forskning, studier, praktik, 
volontørtjeneste, 
elevudvekslingsprogrammer eller 
uddannelsesprojekter, og au pair-ansættelse 
(EUT L 132 af 21.5.2016, s. 21).

39 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
(EU) 2016/801 af 11. maj 2016 om 
betingelserne for tredjelandsstatsborgeres 
indrejse og ophold med henblik på 
forskning, studier, praktik, 
volontørtjeneste, 
elevudvekslingsprogrammer eller 
uddannelsesprojekter, og au pair-ansættelse 
(EUT L 132 af 21.5.2016, s. 21).

Ændringsforslag 16

Forslag til forordning
Betragtning 49

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(49) For at forenkle kravene for 
støttemodtagerne bør den forenklede 
finansiering så vidt muligt bestå af 
engangsbeløb, enhedsomkostningsbaserede 
tilskud eller faste tilskud. De forenklede 
tilskud til programmets mobilitetsaktioner 
som defineret af Kommissionen bør tage 
hensyn til leve- og opholdsomkostningerne 
i værtslandet. Kommissionen og de 
nationale agenturer i afsenderlandene bør 
have mulighed for at justere disse 
forenklede tilskud på grundlag af objektive 
kriterier, navnlig med henblik på at sikre 
unge med færre muligheder adgang til 
programmet. Medlemsstaterne bør også 
tilskyndes til, i overensstemmelse med 
national lovgivning, at fritage disse tilskud 
fra eventuelle skatter og sociale afgifter. 
Samme fritagelse bør gælde for offentlige 
eller private enheder, som yder sådan 
finansiel støtte til de berørte 
enkeltpersoner.

(49) For at forenkle kravene for 
støttemodtagerne bør den forenklede 
finansiering så vidt muligt bestå af 
engangsbeløb, enhedsomkostningsbaserede 
tilskud eller faste tilskud. De forenklede 
tilskud til programmets mobilitetsaktioner 
som defineret af Kommissionen bør tage 
hensyn til leve- og opholdsomkostningerne 
i værtslandet. Kommissionen og de 
nationale agenturer i afsenderlandene bør 
have mulighed for at justere disse 
forenklede tilskud på grundlag af objektive 
kriterier, navnlig med henblik på at sikre, 
at unge med færre muligheder og personer 
med status som politisk flygtning har 
adgang til programmet. Medlemsstaterne 
bør også tilskyndes til, i overensstemmelse 
med national lovgivning, at fritage disse 
tilskud fra eventuelle skatter og sociale 
afgifter. Samme fritagelse bør gælde for 
offentlige eller private enheder, som yder 
sådan finansiel støtte til de berørte 
enkeltpersoner.
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Ændringsforslag 17

Forslag til forordning
Betragtning 51

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(51) Det er nødvendigt at sikre 
komplementaritet mellem de aktioner, der 
gennemføres under programmet, og 
aktiviteter, der iværksættes af 
medlemsstaterne, samt andre EU-
aktiviteter, navnlig inden for uddannelse, 
kultur og medier, ungdom og solidaritet, 
beskæftigelse og social inklusion, 
forskning og innovation, industri og 
erhvervsliv, landbrug og udvikling af 
landdistrikter, samhørighed, regionalpolitik 
og internationalt samarbejde og udvikling 
med fokus på unge landbrugere, 
samhørighed, regionalpolitik og 
internationalt samarbejde og international 
udvikling.

(51) Det er nødvendigt at sikre 
komplementaritet mellem de aktioner, der 
gennemføres under programmet, og 
aktiviteter, der iværksættes af 
medlemsstaterne, samt andre EU-
aktiviteter, navnlig inden for uddannelse, 
kultur og medier, ungdom og solidaritet, 
beskæftigelse og social inklusion, 
forskning og innovation, industri og 
erhvervsliv, landbrug og udvikling af 
landdistrikter, samhørighed, regionalpolitik 
og internationalt samarbejde og udvikling 
med fokus på unge landbrugere, 
samhørighed, regionalpolitik og 
internationalt samarbejde og international 
udvikling. Programmet bør udvikle 
synergier med Unionens optræden udadtil 
og eksterne politikker, herunder 
udviklingsprogrammer, under fuld 
overholdelse af princippet om 
udviklingsvenlig politikkohærens som 
fastsat i artikel 208 i TEUF.

Ændringsforslag 18

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2) "læringsmobilitet": en fysisk 
flytning fra bopælslandet til et andet land 
for at gennemføre studier, praktik, ikke-
formel eller uformel læring. Dette kan 
ledsages af foranstaltninger som f.eks. 
sprogstøtte og sprogkurser og/eller 
suppleres af onlinelæring og virtuelt 
samarbejde. I visse særlige tilfælde kan 
dette tage form af læring gennem brug af 
informationsteknologi og 
kommunikationsmidler

2) "læringsmobilitet": en fysisk 
flytning fra bopælslandet til et andet land 
for at gennemføre studier, praktik, ikke-
formel eller uformel læring. Dette kan 
ledsages af foranstaltninger som f.eks. 
sprogstøtte og sprogkurser, herunder 
tilvejebringelse af tegnsprogstolkning, 
og/eller suppleres af onlinelæring og 
virtuelt samarbejde. I visse særlige tilfælde 
kan dette tage form af læring gennem brug 
af informationsteknologi og 
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kommunikationsmidler

Ændringsforslag 19

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 12 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

12a) "oversøisk land og territorium": 
det til en EU-medlemsstat knyttede 
oversøiske land eller territorium, som 
bestemmelserne i fjerde del af TEUF 
finder anvendelse på

Ændringsforslag 20

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 17

Kommissionens forslag Ændringsforslag

17) "virtuelt samarbejde": enhver form 
for samarbejde med brug af 
informationsteknologi og 
kommunikationsmidler

17) "virtuelt samarbejde": enhver form 
for samarbejde med brug af informations- 
og kommunikationsmidler, der også er 
tilgængelige for personer med handicap

Ændringsforslag 21

Forslag til forordning
 Artikel 3 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Programmet overordnede 
målsætning er at støtte borgernes 
uddannelsesmæssige, faglige og personlige 
udvikling på uddannelses-, ungdoms- og 
idrætsområdet i og uden for Europa, og 
dermed bidrage til bæredygtig vækst, 
beskæftigelse og social samhørighed og til 
styrkelsen af den europæiske identitet. 
Programmet vil således blive et centralt 
element i opbygningen af et europæisk 
uddannelsesområde, støtte gennemførelsen 

1. Programmets overordnede 
målsætning er at støtte folks 
uddannelsesmæssige, faglige og personlige 
udvikling på uddannelses-, ungdoms- og 
idrætsområdet i og uden for Europa, og 
dermed bidrage til bæredygtig udvikling og 
vækst, beskæftigelse og social 
samhørighed, fremme af 
integrationspolitikker i et pluralistisk 
samfund og styrkelse af den europæiske 
identitet samt til dialog og bedre gensidig 
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af det europæiske strategiske samarbejde 
inden for uddannelse med de 
underliggende sektorrelaterede 
dagsordener, fremme samarbejdet om 
ungdomspolitikken under EU-strategien for 
unge 2019-2027 og udvikle den 
europæiske dimension i idræt.

forståelse mellem forskellige kulturer. 
Programmet vil således blive et centralt 
element i opbygningen af et europæisk 
uddannelsesområde, fremme fælles 
standarder, støtte gennemførelsen af det 
europæiske strategiske samarbejde inden 
for uddannelse med de underliggende 
sektorrelaterede dagsordener, fremme 
samarbejdet om ungdomspolitikken under 
EU-strategien for unge 2019-2027 og 
udvikle den europæiske dimension i idræt.

Programmet indeholder en international 
dimension, der skal inkorporeres i 
rammen for Unionens optræden udadtil, 
herunder dens udviklingsmål, gennem et 
samarbejde mellem Unionen og 
tredjelande.

Ændringsforslag 22

Forslag til forordning
 Artikel 3 – stk. 2 – litra c a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ca) bidrage til målene på 2030-
dagsordenen for bæredygtig udvikling, 
navnlig mål 4 "kvalitetsuddannelse", som 
har til formål at sikre alle lige adgang til 
kvalitetsuddannelse og muligheder for 
livslang læring.

Ændringsforslag 23

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 2 – litra c a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ca) De foranstaltninger, der træffes 
under den internationale dimension, skal 
bidrage til menneskelig og institutionel 
udvikling i tredjelande og til 
fattigdomsudryddelse i udviklingslande. 
Disse foranstaltninger skal baseres på og 
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tilpasses nationale og regionale 
udviklingsstrategier.

Begrundelse

I begrundelsen til forordningen fremhæves bæredygtig udvikling og overensstemmelse med 
EU's udviklingsmål, men dette nævnes ikke i selve udkastet til forordning. Udkastet til 
forordning indeholder ingen beskrivelse af målsætningerne for programmets internationale 
dimension.

Ændringsforslag 24

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) muligheder for sprogindlæring, 
herunder dem, der støtter 
mobilitetsaktiviteter.

e) muligheder for sprogindlæring, 
herunder muligheder for at lære 
tegnsprog, herunder dem, der støtter 
mobilitetsaktiviteter.

Ændringsforslag 25

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1 – litra f

Kommissionens forslag Ændringsforslag

f) formidlings- og 
oplysningsaktiviteter om Unionens 
politiske resultater og prioriteter samt om 
programmet.

f) aktiviteter vedrørende 
uindskrænket adgang til formidling og 
oplysning om Unionens politiske resultater 
og prioriteter samt om programmet.

Ændringsforslag 26

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) politisk dialog og samarbejde med 
relevante vigtige interessenter, herunder 
EU-dækkende netværk, europæiske ngo'er 

c) politisk dialog og samarbejde med 
relevante vigtige interessenter, herunder 
EU-dækkende netværk, europæiske 
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og internationale organisationer på 
ungdomsområdet, EU's ungdomsdialog og 
støtte til Det Europæiske Ungdomsforum

NGO'er og internationale organisationer på 
ungdomsområdet, herunder dem, der 
arbejder med unge medlemmer af 
diasporaer, og EU's ungdomsdialog og 
støtte til Det Europæiske Ungdomsforum

Ændringsforslag 27

Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

På idrætsområdet støtter programmet 
aktioner vedrørende mobilitet for 
idrætsledere og personale i 
idrætsorganisationer under nøgleaktion 1.

På idrætsområdet – herunder for så vidt 
angår idrætsaktiviteter for personer med 
handicap – støtter programmet aktioner 
vedrørende mobilitet for idrætsledere og 
personale i idrætsorganisationer under 
nøgleaktion 1.

Ændringsforslag 28

Forslag til forordning
Artikel 13 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) udarbejdelse og gennemførelse af 
Unionens politiske dagsorden for idræt og 
fysisk aktivitet

a) udarbejdelse og gennemførelse af 
Unionens politiske dagsorden for idræt, 
herunder idrætsaktiviteter for personer 
med handicap, og fysisk aktivitet

Ændringsforslag 29

Forslag til forordning
Artikel 16 – stk. 1 – litra a a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

aa) oversøiske lande og territorier 
(OLT'er) i henhold til Rådets afgørelse 
om OLT'ers associering med Den 
Europæiske Union og de ordninger, som 
finder anvendelse på den medlemsstat, 
som disse OLT'er hører under
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Ændringsforslag 30

Forslag til forordning
Artikel 16 – stk. 1 – litra d – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) andre tredjelande i 
overensstemmelse med de betingelser, der 
er fastsat i den konkrete aftale om 
tredjelandets deltagelse i Unionens 
programmer, forudsat at der i aftalen:

d) andre tredjelande, navnlig 
udviklingslande, i overensstemmelse med 
de betingelser, der er fastsat i den konkrete 
aftale om tredjelandets deltagelse i 
Unionens programmer, forudsat at der i 
aftalen:

Ændringsforslag 31

Forslag til forordning
Artikel 16 – stk. 1 – litra d – led 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

– sikres en rimelig balance for så vidt 
angår bidrag og fordele for det tredjeland, 
som deltager i Unionens programmer

– sikres en rimelig balance for så vidt 
angår bidrag og fordele for det tredjeland, 
som deltager i Unionens programmer. Med 
hensyn til udviklingslande skal en sådan 
rimelig balance tage hensyn til målet om 
fattigdomsudryddelse og principperne for 
udviklingssamarbejde

Ændringsforslag 32

Forslag til forordning
Artikel 16 – stk. 1 – litra d – led 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

sikres sammenhæng med Unionens 
eksterne politikker og målsætninger, 
herunder målene for bæredygtig 
udvikling, den europæiske konsensus om 
udvikling og EU's globale strategi for 
udenrigs- og sikkerhedspolitik
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Ændringsforslag 33

Forslag til forordning
Artikel 17 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) tredjelande, der er omhandlet i 
artikel 16, og som ikke opfylder 
betingelserne i stk. 2 i nævnte artikel

a) tredjelande, der er omhandlet i 
artikel 16, og som ikke opfylder 
betingelserne i stk. 2 i nævnte artikel, 
navnlig udviklingslande

Ændringsforslag 34

Forslag til forordning
Artikel 17 – stk. 1 – litra b a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) udviklingslandes deltagelse i 
programmet skal fremmes kraftigt og 
støttes med det formål at overholde og 
bidrage til 2030-dagsordenen for målene 
for bæredygtig udvikling. De 
foranstaltninger, der træffes under den 
internationale dimension, skal bidrage til 
menneskelig og institutionel udvikling i 
tredjelande og til fattigdomsudryddelse i 
udviklingslande. De skal baseres på og 
tilpasses nationale og regionale 
udviklingsstrategier.

Ændringsforslag 35

Forslag til forordning
Artikel 18 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Kommissionen kan udsende fælles 
forslagsindkaldelser med tredjelande, der 
ikke er associeret til programmet, eller 
deres organisationer og agenturer med 
henblik på at finansiere projekter på 
grundlag af modsvarende midler. Projekter 
kan vurderes og udvælges gennem fælles 
evaluerings- og udvælgelsesprocedurer, 

6. Kommissionen kan udsende fælles 
forslagsindkaldelser med tredjelande, 
navnlig udviklingslande, der ikke er 
associeret til programmet, eller deres 
organisationer og agenturer med henblik på 
at finansiere projekter på grundlag af 
modsvarende midler. Projekter kan 
vurderes og udvælges gennem fælles 
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som aftales mellem de involverede 
finansierende organisationer eller agenturer 
i overensstemmelse med principperne i 
finansforordningen.

evaluerings- og udvælgelsesprocedurer, 
som aftales mellem de involverede 
finansierende organisationer eller agenturer 
i overensstemmelse med principperne i 
finansforordningen.

Ændringsforslag 36

Forslag til forordning
Artikel 19 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Programmet gennemføres ved hjælp af de i 
finansforordningens artikel [108] 
omhandlede arbejdsprogrammer. 
Arbejdsprogrammerne skal endvidere 
indeholde en angivelse af de beløb, der er 
tildelt hver enkelt aktion, og fordelingen af 
midler mellem medlemsstaterne og de 
tredjelande, der er associeret til 
programmet, til aktioner, der skal forvaltes 
gennem de nationale agenturer. 
Arbejdsprogrammet vedtages af 
Kommissionen ved en 
gennemførelsesretsakt. 
Gennemførelsesretsakterne vedtages efter 
undersøgelsesproceduren i artikel 31.

Programmet gennemføres ved hjælp af de i 
finansforordningens artikel [108] 
omhandlede arbejdsprogrammer. 
Arbejdsprogrammerne skal endvidere 
indeholde en angivelse af de beløb, der er 
tildelt hver enkelt aktion, og fordelingen af 
midler mellem medlemsstaterne og de 
tredjelande, der er associeret til 
programmet, til aktioner, der skal forvaltes 
gennem de nationale agenturer. Det skal 
indeholde en specifik angivelse af 
fordelingen af de midler, der tildeles 
udviklingslandene. Arbejdsprogrammet 
vedtages af Kommissionen ved en 
gennemførelsesretsakt. 
Gennemførelsesretsakterne vedtages efter 
undersøgelsesproceduren i artikel 31.

Ændringsforslag 37

Forslag til forordning
Artikel 21 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Uanset kravene i kapitel IX og de 
nationale agenturers forpligtelser som 
omhandlet i artikel 24 skal 
medlemsstaterne senest den 30. april 2024 
indsende en rapport til Kommissionen om 
programmets gennemførelse og 
indvirkning på deres respektive områder.

3. Uanset kravene i kapitel IX og de 
nationale agenturers forpligtelser som 
omhandlet i artikel 24 skal 
medlemsstaterne senest den 30. april 2024 
indsende en rapport til Kommissionen om 
programmets gennemførelse og 
indvirkning på deres respektive områder. 
EU-Udenrigstjenesten skal indsende en 
lignende rapport om programmets 
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gennemførelse og virkning i de deltagende 
udviklingslande.

Ændringsforslag 38

Forslag til forordning
Artikel 21 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Ved afslutningen af 
gennemførelsesperioden og senest fire år 
efter afslutningen af den periode, der er 
omhandlet i artikel 1, foretager 
Kommissionen en endelig evaluering af 
programmet.

4. Ved afslutningen af 
gennemførelsesperioden og senest fire år 
efter afslutningen af den periode, der er 
omhandlet i artikel 1, foretager 
Kommissionen en endelig evaluering af 
programmet. Evalueringen skal have et 
særligt fokus på resultaterne inden for 
udviklingssamarbejde.

Ændringsforslag 39

Forslag til forordning
Artikel 21 – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a. Evalueringen skal indeholde en 
beskrivelse af programmets bidrag til 
udviklingssamarbejdet og navnlig 
fremhæve de fremskridt, der er gjort i 
forbindelse med mål 4 for bæredygtig 
udvikling "kvalitetsuddannelse".

Begrundelse

Det er vigtigt, at der i arbejdsprogrammet gøres opmærksom på programmets bidrag til 
udviklingssamarbejdet og til det bæredygtige udviklingsmål om uddannelse.

Ændringsforslag 40

Forslag til forordning
Artikel 22 – stk. 4 – nr. 1 (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag
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1) Personer med handicap skal også 
have uhindret adgang til informations- og 
kommunikationstiltag.
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