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KORT BEGRUNDELSE

Den 23. november 2011 vedtog Kommissionen sit forslag til forordning om oprettelse af 
"Erasmus for Alle" – EU-programmet for uddannelse, erhvervsrettet uddannelse, ungdom og 
idræt.

Forslaget tager højde for resultatet af den offentlige høring, der er foretaget, og fire 
konsekvensanalyser af de tre nuværende programmer på dette område (Livslang læring, 
Aktive unge og Erasmus Mundus) og de forberedende foranstaltninger inden for idræt under 
den flerårige finansielle ramme (FFR) 2007-2013.

Analysen af resultaterne førte til en beslutning om at stille forslag om et samlet program, der 
kunne strømline alle Unionens aktioner inden for uddannelse, erhvervsrettet uddannelse, 
ungdom og idræt. Denne fremgangsmåde er i overensstemmelse med indholdet i 
Kommissionens meddelelse fra februar 2012 "Dagsorden for forenkling af den flerårige 
finansielle ramme for 2014-2020", som definerer Kommissionens kurs for alle nye 
programmer under den kommende FFR for så vidt angår rationalisering af de nuværende 
instrumenter, udvikling af en større synergieffekt mellem dem og nedbringelse af 
omkostningerne til bureaukrati og forvaltning.

Efter Kommissionen opfattelse vil den nye struktur gøre det muligt at harmonisere og 
forenkle programmernes bestemmelser på grundlag af en resultatbaseret tildeling af midler.
Der etableres en stærk forbindelse til finansforordningens bestemmelser.

Virkninger for budgettet
Kommissionen foreslår en overordnet vejledende finansieringsramme på 19,1 mia. EUR for 
perioden 2014-2020.
Størstedelen af disse bevillinger (17,3 mia. EUR) hører ind under udgiftsområde 1a med 
følgende vejledende fordeling1: 
– nøgleaktion 1 - den enkeltes læringsmobilitet: 65 % (ca. 2/3 af det disponible budget)

– nøgleaktion 2 - samarbejde for innovation og god praksis: 26 %,
– nøgleaktion 3 - støtte til politisk reform: 4 %,

– driftstilskud til nationale kontorer: 3 %,
– administrationsudgifter: 2 %.

Desuden præciseres følgende fordeling mellem de forskellige uddannelsesområder i 
Kommissionens meddelelse om Erasmus for Alle (som svarer til de niveauer, der var sikret af 
de tilsvarende programmer for 2007-2013):
– videregående uddannelse: 25 %

– erhvervsrettet uddannelse og voksenuddannelse: 17 %,
heraf voksenuddannelse: 2 %,

– skoleuddannelse: 7 %

                                               
1 Inklusive 2 % til Jean Monnet og 1 % til idræt.
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– ungdom: 7 %.
De resterende 1 812 mio. EUR skal komme fra følgende instrumenter under udgiftsområde 4:
instrumentet for udviklingssamarbejde, det europæiske naboskabsinstrument, instrumentet til 
førtiltrædelsesbistand, partnerskabsinstrumentet og Den Europæiske Udviklingsfond. Disse 
bevillinger skal efter hensigten supplere de eksisterende internationale programmer (Erasmus 
Mundus, Tempus, Edulink og Alfa).

Inden for programmet vil der være et særskilt kapitel for idræt (1 % af budgettet) og en 
særskilt artikel for Jean Monnet-aktiviteterne (2 % af budgettet).

Tildelingen af midler vil være flerårige af hhv. fire og tre års varighed, således at projektets 
stabilitet kan sikres.

Det overordnede budget, som Kommissionen foreslår til Erasmus for Alle-programmet udgør 
en stigning på omkring 70 % sammenlignet med det overordnede budget, der er blevet 
allokeret til tilsvarende programmer under udgiftsområde 1a, 3b og 4 i løbet af 
programmeringsperioden 2007-2013 (11 375 mio. EUR ifølge Kommissionens oplysninger).

Hovedparten af stigningen vedrører midler til højere uddannelser og erhvervsrettet 
uddannelse.

Hvad udgiftsområde 4 angår, så stiger det med omtrent 28 % sammenlignet med det, der er 
planlagt i løbet af den nuværende programmeringsperiode for de pågældende programmer 
(Erasmus Mundus, Tempus, Alfa og Edulink).
Ordføreren ønsker at understrege, at det foreslåede beløb kun er vejledende, og at de endelige 
budgetbevillinger, der vil være tilgængelige for dette program, først vil blive kendt, efter at 
forhandlingerne om den kommende FFR er afsluttet.

Derfor ønsker ordføreren at erstattet alle vejledende beløb i forslaget (både under 
udgiftsområde 1a og udgiftsområde 4) med de relevante procenttal med henblik på at 
fastholde procentfordelingen i Kommissionens oprindelige forslag uafhængigt af de 
beløbsstørrelser, der i sidste ende opnås enighed om for FFR.
Endvidere er ordføreren af den overbevisning, at fordelingen per område bør være del af 
retsgrundlaget og underlagt budgetmyndighedens afgørelse med mulighed for justeringer 
senere i programmeringsperioden på grundlag af Kommissionens evalueringsrapport. I 
særdeleshed bør der være en særskilt budgetbevilling (og dermed en særskilt budgetpost) for 
ungdomsområdet, som ikke er synligt nok i det nuværende forslag.

ÆNDRINGSFORSLAG

Budgetudvalget opfordrer Kultur- og Uddannelsesudvalget, som er korresponderende udvalg, 
til at optage følgende ændringsforslag i sin betænkning:

Ændringsforslag 1

Forslag til lovgivningsmæssig beslutning
Punkt 1 a (nyt)
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Forslag til lovgivningsmæssig beslutning Ændringsforslag

1a. påpeger, at den finansieringsramme, 
der er specificeret i det 
lovgivningsmæssige forslag, kun er 
vejledende for den lovgivende myndighed, 
og at den ikke kan fastsættes endeligt, før 
der er opnået enighed om forslaget til 
forordning om fastlæggelse af den 
flerårige finansielle ramme for årene 
2014-2020;

Begrundelse

Den finansieringsramme, der er specificeret i det lovgivningsmæssige forslag, udgør kun en 
indikation og kan ikke lægges fast, førend der er indgået aftale om forordningen om den 
flerårige finansielle ramme.

Ændringsforslag 2

Forslag til lovgivningsmæssig beslutning
Punkt 1 b (nyt)

Forslag til lovgivningsmæssig beslutning Ændringsforslag

1b. minder om sin beslutning af 8. juni 
2011 om "Investering i fremtiden: en ny 
flerårig finansiel ramme for et 
konkurrencedygtigt, bæredygtigt og 
inklusivt Europa"1; gentager, at der er 
behov for tilstrækkelige ekstra ressourcer 
i den næste FFR, således at det bliver 
muligt for Unionen at opfylde de 
eksisterende politiske prioriteringer og de 
nye opgaver, der er fastsat i 
Lissabontraktaten, samt at reagere på 
uforudsete begivenheder; opfordrer Rådet 
til, såfremt det ikke er enigt i denne 
fremgangsmåde, at præcisere, hvilke af 
sine politiske prioriteringer eller projekter 
det vil være indstillet på helt at opgive til 
trods for deres bevislige europæiske 
merværdi; påpeger, at man selv med en 
forøgelse af midlerne til den næste FFR 
på 5 % i forhold til 2013-niveauet kun vil 
kunne yde et begrænset bidrag til 



PE491.064v02-00 6/14 AD\913191DA.doc

DA

opfyldelsen af Unionens vedtagne mål og 
forpligtelser samt af Unionens 
solidaritetsprincip;
_______________
1Vedtagne tekster, P7_TA(2011)0266.

Ændringsforslag 3

Forslag til forordning
Betragtning 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6) Rådet opfordrede den 21. maj 2009 til 
oprettelsen af en strategiramme for det 
europæiske samarbejde på 
uddannelsesområdet (ET 2020) med fire 
strategiske mål, der kan imødegå de 
resterende udfordringer i forbindelse med 
udviklingen af et videnbaseret Europa og 
indsatsen for at gøre livslang læring til en 
reel mulighed for alle.

(6) Rådet opfordrede den 21. maj 2009 til 
oprettelsen af en strategiramme for det 
europæiske samarbejde på 
uddannelsesområdet (ET 2020) med fire 
strategiske mål, der kan imødegå de 
resterende udfordringer i forbindelse med 
udviklingen af et videnbaseret Europa og 
indsatsen for at gøre livslang læring til en 
reel mulighed for alle. Disse mål kan kun 
opfyldes, hvis den fornødne finansiering 
stilles til rådighed.

Ændringsforslag 4

Forslag til forordning
Betragtning 24

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(24) Det er nødvendigt at sikre, at alle 
aktioner, der gennemføres inden for 
programmets rammer, har en europæisk 
merværdi, og at medlemsstaternes og 
andres aktiviteter supplerer hinanden i 
overensstemmelse med artikel 167, stk. 4, i 
traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde, især inden for kultur, 
forskning, industri- og 
samhørighedspolitik, udvidelsespolitik og 
eksterne forbindelser.

(24) Det er nødvendigt at sikre, at alle 
aktioner, der gennemføres inden for 
programmets rammer, har en europæisk 
merværdi, er bedre koordinerede,
supplerer hinanden bedre og er mere 
effektive og synlige, samt at der er større 
budgetmæssige synergier med 
medlemsstaternes aktiviteter i 
overensstemmelse med artikel 167, stk. 4, i 
traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde, især inden for kultur, 
forskning, industri- og 
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samhørighedspolitik, udvidelsespolitik og 
eksterne forbindelser.

Ændringsforslag 5

Forslag til forordning
Betragtning 25

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(25) Effektiv resultatforvaltning, herunder 
evaluering og overvågning, kræver 
udvikling af specifikke resultatindikatorer, 
som kan måles over tid, er realistiske, 
afspejler foranstaltningens 
hensigtsmæssighed og er relevante for det 
pågældende hierarki af målsætninger og 
aktiviteter.

(25) Effektiv resultatforvaltning, herunder 
evaluering og overvågning, kræver 
udvikling af specifikke resultatindikatorer, 
som kan måles over tid, er realistiske, 
afspejler foranstaltningens 
hensigtsmæssighed og er relevante for det 
pågældende hierarki af målsætninger og 
aktiviteter. Kommissionen bør årligt 
overvåge gennemførelsen af programmet 
for at evaluere dets resultater og virkning 
ved hjælp af disse indikatorer, hvilket bør 
udgøre minimumsgrundlaget for 
evalueringen af, i hvor høj grad 
programmets målsætninger er blevet 
opfyldt.

Ændringsforslag 6

Forslag til forordning
Betragtning 32 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(32a) Samtidig med at 
budgetmyndighedens beføjelser inden for 
rammerne af den årlige budgetprocedure 
respekteres, bør Kommissionen forelægge 
et budgetforslag for programmets 
varighed, baseret på separate 
budgetposter dedikeret til hver af 
programmets aktioner. Dette vil sikre 
større klarhed og gennemsigtighed i 
fordelingen af midlerne til de forskellige 
dele af programmet på årsbasis.
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Ændringsforslag 7

Forslag til forordning
Betragtning 32 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(32b) En forbedring af gennemførelsen og 
kvaliteten af støtten bør være 
hovedprincipperne bag opfyldelsen af 
instrumentets målsætninger, samtidig 
med at der sikres optimal udnyttelse af de 
finansielle midler.

Ændringsforslag 8

Forslag til forordning
Betragtning 32 c (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(32c) Det er vigtigt at sikre en forsvarlig 
økonomisk forvaltning af programmet og 
en så effektiv og brugervenlig 
gennemførelse af det som muligt og 
samtidig hermed også garantere 
retssikkerheden og adgang til programmet 
for alle deltagere.

Ændringsforslag 9

Forslag til forordning
Artikel 13 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Finansieringsrammen for 
gennemførelsen af dette program sættes til 
17 299 000 000 EUR pr. 1. januar 2014.

1. Som omhandlet i punkt [...] i den 
interinstitutionelle aftale af .../… mellem 
Europa-Parlamentet, Rådet og 
Kommissionen om budgetsamarbejde og 
forsvarlig økonomisk forvaltning, sættes
finansieringsrammen for gennemførelsen 
af dette program, der udgør det primære 
referencegrundlag for 
budgetmyndigheden under hele den årlige 
budgetprocedure, til 17 299 000 000 EUR 
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pr. 1. januar 2014.
Der afsættes følgende beløb til 
programmets aktioner:

Der afsættes følgende beløb til 
programmets aktioner:

a) 16 741 738 000 EUR til aktioner inden 
for uddannelse og ungdom, jf. artikel 6, 
stk. 1

a) 97 % til aktioner inden for uddannelse 
og ungdom, heraf 7 % til ungdom, jf. 
artikel 6, stk. 1

For hvert af disse områder afsættes 
følgende minimumstildelinger:
– videregående uddannelse: XX %
– erhvervsuddannelse og 
voksenuddannelse: XX %, heraf 
voksenuddannelse: XX %
– skoler: XX %
Disse vejledende procentsatser kan 
ændres af budgetmyndigheden for anden 
halvdel af programmeringsperioden efter 
offentliggørelsen af Kommissionens 
evalueringsrapport.

b) 318 435 000 EUR til Jean Monnet-
aktiviteterne, jf. artikel 10

b) 2 %  til Jean Monnet-aktiviteterne, jf. 
artikel 10

c) 238 827 000 EUR til aktioner 
vedrørende idræt, jf. kapitel III.

c) 1 % til aktioner vedrørende idræt, jf. 
kapitel III.

Begrundelse
Angivelsen af procentsatser i stedet for beløb gør det muligt at bevare procentfordelingen 
mellem de forskellige tildelinger i forhold til den samlede finansieringsramme uafhængigt af 
det beløb, der til slut opnås enighed om. Desuden skal opdelingen i områder være en del af 
retsgrundlaget, eftersom det er op til budgetmyndigheden at beslutte, hvor bevillingerne skal 
tildeles. Dog er det det korresponderende udvalg, der har til opgave at træffe beslutningen om 
de beløb, der skal tildeles hvert område.

Ændringsforslag 10

Forslag til forordning
Artikel 13 – stk. 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Ud over den i stk. 1 anførte 
finansieringsramme og for at fremme den 
internationale dimension inden for 
videregående uddannelse afsættes der et 
vejledende beløb på 1.812.100 EUR fra de 

2. Ud over den i stk. 1 anførte 
finansieringsramme og for at fremme den 
internationale dimension inden for 
videregående uddannelse afsættes der et 
vejledende beløb svarende til 2 % af de 
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forskellige instrumenter for samarbejdet 
udadtil (instrumentet for 
udviklingssamarbejde, det europæiske 
naboskabsinstrument, instrumentet til 
førtiltrædelsesbistand, 
partnerskabsinstrumentet og Den 
Europæiske Udviklingsfond) til aktioner 
vedrørende læringsmobilitet til eller fra 
andre lande end de i artikel 18, stk. 1, 
nævnte, og vedrørende samarbejde og 
politisk dialog med 
myndigheder/institutioner/organisationer 
fra disse lande. Bestemmelserne i denne 
forordning finder anvendelse på 
anvendelsen af disse midler.

finansielle tildelinger, som står til 
rådighed for de deltagende instrumenter
(instrumentet for udviklingssamarbejde, 
det europæiske naboskabsinstrument, 
instrumentet til førtiltrædelsesbistand, 
partnerskabsinstrumentet og Den 
Europæiske Udviklingsfond) til aktioner 
vedrørende læringsmobilitet til eller fra 
andre lande end de i artikel 18, stk. 1, 
nævnte, og vedrørende samarbejde og 
politisk dialog med 
myndigheder/institutioner/organisationer 
fra disse lande. Bestemmelserne i denne 
forordning finder anvendelse på 
anvendelsen af disse midler.

Begrundelse

Angivelsen af procentsatser i stedet for beløb gør det muligt at bevare procentfordelingen 
mellem de forskellige tildelinger i forhold til den samlede finansieringsramme uafhængigt af 
det beløb, der til slut opnås enighed om.

Ændringsforslag 11

Forslag til forordning
Artikel 13 – stk. 3 – afsnit 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

De vejledende procentsatser, der er blevet 
tildelt, berører ikke budgetmyndighedens 
beføjelser inden for rammerne af den 
årlige budgetprocedure.

Begrundelse

Da den konkrete udvikling inden for alle tre former for aktioner (den enkeltes 
læringsmobilitet, samarbejde for innovation og god praksis samt støtte til politisk reform) 
ikke kan forudsiges præcis inden 2020, bør den overordnede fordeling mellem dem evalueres 
i 2017.
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Ændringsforslag 12

Forslag til forordning
Artikel 13 – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a. Den finansielle tildeling til 
programmet omfatter også driftstilskud til 
civilsamfundsorganisationer, som er 
aktive på ungdomsområdet, særligt 
europæiske ungdomsorganisationer.

Begrundelse

Europæiske ungdomsorganisationer har vist sig at være centrale for fremme og 
gennemførelse af alle former for aktiviteter på ungdomsområdet samt for inddragelse af unge 
i hele EU. Driftstilskud fra EU-budgettet er ofte den eneste finansieringskilde for denne type 
organisationer og er vigtige for deres eksistens.

Ændringsforslag 13

Forslag til forordning
Artikel 13 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. De midler til enkeltes læringsmobilitet, 
jf. artikel 6, stk. 1, litra a), der skal 
forvaltes af et nationalt kontor, tildeles på 
grundlag af befolkningens størrelse og 
leveomkostningerne i medlemsstaten, 
afstanden mellem medlemsstaternes 
hovedstæder samt resultater. Sidstnævnte 
parameter tegner sig for 25 % af de 
samlede midler i henhold til de kriterier, 
der er omhandlet i stk. 7 og 8.

6. De midler til enkeltes læringsmobilitet, 
jf. artikel 6, stk. 1, litra a), der skal 
forvaltes af et nationalt kontor, tildeles på 
grundlag af befolkningens størrelse og 
leveomkostningerne i afsender- og 
værtsmedlemsstaten, afstanden mellem 
medlemsstaternes hovedstæder samt 
resultater. Sidstnævnte parameter tegner 
sig for 25 % af de samlede midler i 
henhold til de kriterier, der er omhandlet i 
stk. 7 og 8.
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Ændringsforslag 14

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) fordelingen af midler i forbindelse med 
de primære uddannelsessektorer, som har 
til formål at sikre en tildeling af midler, der 
ved programmets afslutning garanterer 
betydelig systemisk indvirkning.

b) fordelingen af midler i forbindelse med 
de primære uddannelsessektorer, som har 
til formål at sikre en tildeling af midler, der 
ved programmets afslutning garanterer 
betydelig systemisk indvirkning og sikrer, 
at aktiviteterne ikke overlapper hinanden.

Ændringsforslag 15

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Ud over den fortsatte overvågning 
foranlediger Kommissionen, at der 
udarbejdes en evalueringsrapport senest i 
slutningen af 2017 med henblik på at 
vurdere, i hvor høj grad målene er nået, 
samt vurdere programmets effektivitet og 
dets europæiske merværdi med henblik på 
en afgørelse om videreførelse, ændring 
eller afbrydelse af programmet. I 
evalueringen tages der hensyn til 
mulighederne for forenkling, den interne 
og eksterne samhørighed, målenes fortsatte 
relevans og foranstaltningernes bidrag til 
EU's prioriteringer af intelligent, 
bæredygtig og inklusiv vækst. I 
evalueringen tages der ligeledes hensyn til 
evalueringsresultaterne af den 
mellemlangsigtede indvirkning af de 
foregående programmer (Livslang læring, 
Aktive unge, Erasmus Mundus og andre 
programmer vedrørende videregående 
uddannelse på internationalt plan).

2. Ud over den fortsatte overvågning 
foranlediger Kommissionen, at der 
udarbejdes en evalueringsrapport senest
den 30. juni 2017 med henblik på at 
vurdere, i hvor høj grad målene er nået, 
samt vurdere programmets effektivitet og 
dets europæiske merværdi med henblik på 
en afgørelse om videreførelse, ændring 
eller afbrydelse af programmet. I 
evalueringen tages der hensyn til 
mulighederne for forenkling, den interne 
og eksterne samhørighed, målenes fortsatte
relevans og foranstaltningernes bidrag til 
EU's prioriteringer af intelligent, 
bæredygtig og inklusiv vækst. I 
evalueringen tages der ligeledes hensyn til 
evalueringsresultaterne af den 
mellemlangsigtede indvirkning af de 
foregående programmer (Livslang læring, 
Aktive unge, Erasmus Mundus og andre 
programmer vedrørende videregående 
uddannelse på internationalt plan).

Begrundelse

Kommissionens evalueringsrapport om programmet skal, som det er nu, foreligge senest i 
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slutningen af 2017. I betragtning af den tid, der er nødvendig, for at gennemføre mulige 
ændringer i programmet som følge af rapporten, foreslås det at rykke denne frist frem til midt 
i 2017.

Ændringsforslag 16

Forslag til forordning
Artikel 21 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Den nationale myndighed overvåger og 
fører tilsyn med programmets forvaltning 
på nationalt plan. Den underretter og 
hører Kommissionen i god tid, inden der 
træffes beslutninger, som kan have 
indvirkning på forvaltningen af 
programmet, navnlig vedrørende 
medlemsstatens nationale kontor.

5. Den nationale myndighed og 
Kommissionen samarbejder om at 
overvåge og føre tilsyn med det nationale 
kontor og orienterer hinanden om deres 
aktiviteter på dette felt.

Begrundelse
Forholdene omkring samarbejdet mellem Kommissionen, de nationale kontorer og de 
nationale myndigheder er forblevet uafklaret (myndighedens rolle har været begrænset til den 
nationale samfinansiering af kontoret og ansvaret for enhver form for uregelmæssigheder i 
gennemførelsen af programmet på nationalt niveau). Kommissionen og den nationale 
myndighed bør have en ligeværdig rolle og samarbejde om overvågning og tilsyn. 
Bestemmelserne i den gældende afgørelse om programmet for livslang læring bør inddrages i 
denne forbindelse.
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