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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Στις 23 Νοεμβρίου 2011 η Επιτροπή ενέκρινε την πρόταση κανονισμού της για τη θέσπιση 
του προγράμματος «Erasmus για όλους», το πρόγραμμα της Ένωσης για την εκπαίδευση, την 
κατάρτιση, τη νεολαία και τον αθλητισμό.

Η πρόταση λαμβάνει υπόψη τα αποτελέσματα της διεξαχθείσας δημόσιας διαβούλευσης και 
τέσσερις εκτιμήσεις αντικτύπου σχετικά με τα τρία υφιστάμενα προγράμματα στον εν λόγω 
τομέα (διά βίου μάθησης, «Νεολαία σε δράση» και Erasmus Mundus) και τις 
προπαρασκευαστικές ενέργειες στον τομέα του αθλητισμού στο πλαίσιο του ΠΔΠ 2007-
2013.
Η ανάλυση των αποτελεσμάτων οδήγησε στην απόφαση να προταθεί ένα ενιαίο πρόγραμμα 
που θα συνενώνει όλες τις δράσεις της Ένωσης στον τομέα της εκπαίδευσης, της κατάρτισης, 
της νεολαίας και του αθλητισμού. Μια τέτοια προσέγγιση συνάδει με όσα προβλέπονται στην 
ανακοίνωση της Επιτροπής «Θεματολόγιο απλούστευσης για το ΠΔΠ 2014-2020» του 
Φεβρουαρίου του 2012, το οποίο καθορίζει την προσέγγιση της Επιτροπής σχετικά με όλα τα 
νέα προγράμματα του μελλοντικού ΠΔΠ όσον αφορά τον εξορθολογισμό των υφιστάμενων 
μέσων, την ανάπτυξη μεγαλύτερης συνέργειας μεταξύ τους, τη μείωση της γραφειοκρατίας 
και του κόστους διαχείρισης.
Κατά την άποψη της Επιτροπής, η νέα δομή θα δώσει τη δυνατότητα εναρμόνισης και 
απλούστευσης των κανόνων των προγραμμάτων βάσει κατανομής πόρων που θα εξαρτάται 
από τις επιδόσεις. Θεσπίζεται αυστηρή σύνδεση με τις διατάξεις του Δημοσιονομικού 
Κανονισμού.

Δημοσιονομικές επιπτώσεις 
Η Επιτροπή προτείνει ένα συνολικό ενδεικτικό χρηματοδοτικό κονδύλιο ύψους 19,1 
εκατομμυρίων ευρώ για το διάστημα 2014-2020.
Το μεγαλύτερο μέρος των πιστώσεων (17,3 εκατομμύρια ευρώ) εμπίπτει στον τομέα 1α με 
την εξής ενδεικτική κατανομή1: 
– Βασική δράση 1 - Μαθησιακή κινητικότητα των ατόμων: 65% (περίπου τα 2/3 του 

διαθέσιμου προϋπολογισμού),
– Βασική δράση 2 - Συνεργασία για την καινοτομία και την ορθή πρακτική: 26%,

– Βασική δράση 3 - Υποστήριξη πολιτικών μεταρρυθμίσεων 4%,
– επιχορηγήσεις λειτουργίας σε εθνικούς οργανισμούς: 3%,

– διοικητικές δαπάνες: 2%.
Επιπροσθέτως, στην ανακοίνωση της Επιτροπής για το πρόγραμμα «Erasmus για όλους» 
προσδιορίζεται η εξής κατανομή μεταξύ των διαφόρων τομέων της εκπαίδευσης (που 
αντιστοιχούν στα εγγυημένα επίπεδα που προβλέπουν τα αντίστοιχα προγράμματα για το 
διάστημα 2007-2013):
– Τριτοβάθμια εκπαίδευση: 25%,

                                               
1 περιλαμβάνεται ποσοστό 2% για τις δράσεις Jean Monnet και ποσοστό 1% για τον αθλητισμό
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– Επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση και εκπαίδευση ενηλίκων: 17%,
από το οποίο η εκπαίδευση ενηλίκων: 2%,

– Σχολική εκπαίδευση: 7%,
– Νεολαία: 7%.

Τα εναπομείναντα 1.812 εκατομμύρια ευρώ θα προέλθουν από τα εξής μέσα του τομέα 4: 
μηχανισμός συνεργασίας για την ανάπτυξη, ευρωπαϊκός μηχανισμός γειτονίας, μηχανισμός 
προενταξιακής βοήθειας, μηχανισμός σύμπραξης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης. Οι 
πιστώσεις αυτές σκοπό έχουν να ενοποιήσουν τα υφιστάμενα διεθνή προγράμματα (Erasmus 
Mundus, Tempus, Edulink και Alfa).
Εντός του προγράμματος, ένα ειδικό κεφάλαιο θα είναι αφιερωμένο στον αθλητισμό (1% του 
προϋπολογισμού) και ένα ειδικό κεφάλαιο στην Πρωτοβουλία Jean Monnet (2% του 
προϋπολογισμού).

Η κατανομή των κονδυλίων θα αποφασιστεί επί πολυετούς βάσης 4 και 3 ετών αντίστοιχα, 
ώστε να διασφαλίζεται η σταθερότητα των έργων.

Ο συνολικός προϋπολογισμός που προτείνεται από την Επιτροπή για το πρόγραμμα 
«Erasmus για όλους» συνεπάγεται αύξηση περίπου κατά 70% σε σύγκριση με τον συνολικό 
προϋπολογισμό που διατίθεται για τα αντίστοιχα προγράμματα των τομέων 1α, 3β και 4 κατά 
την περίοδο προγραμματισμού 2007-2013 (11.375 εκατομμύρια ευρώ σύμφωνα με τα 
στοιχεία της Επιτροπής).
Το μεγαλύτερο μέρος της αύξησης αφορά τη χρηματοδότηση για την τριτοβάθμια 
εκπαίδευση και την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση.
Όσον αφορά τη συνεισφορά του τομέα 4, η αύξηση αυτή ανέρχεται σε περίπου 28% σε 
σύγκριση με ό,τι προβλέπεται στην τρέχουσα περίοδο προγραμματισμού για τα σχετικά 
προγράμματα (Erasmus Mundus, Tempus, Alfa και Edulink).

Η εισηγήτρια θα ήθελε να τονίσει ότι το προτεινόμενο ποσό είναι απλώς ενδεικτικό και ότι η 
τελική δημοσιονομική κατανομή που διατίθεται για αυτό το πρόγραμμα θα γνωστοποιηθεί 
μόνο μετά την ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων για το επόμενο ΠΔΠ.
Επομένως, η εισηγήτρια θα επιθυμούσε την αντικατάσταση όλων των ενδεικτικών ποσών που 
περιέχονται στην πρόταση (τόσο στον τομέα 1α όσο και στον τομέα 4) με σχετικά ποσοστά, 
προκειμένου να διατηρηθεί η αναλογία της αρχικής πρότασης της Επιτροπής, ανεξάρτητα 
από τα πραγματικά συμφωνηθέντα αριθμητικά στοιχεία του ΠΔΠ.
Επιπλέον, η εισηγήτρια είναι πεπεισμένη ότι η κατανομή ανά τομέα θα πρέπει να εντάσσεται 
στη νομική βάση και να υπόκειται στη λήψη απόφασης από την αρμόδια για τον 
προϋπολογισμό αρχή με δυνατότητα τροποποιήσεων σε μεταγενέστερο στάδιο στη διάρκεια 
της περιόδου προγραμματισμού βάσει της έκθεσης αξιολόγησης της Επιτροπής. 
Συγκεκριμένα, θα πρέπει να προβλέπεται ξεχωριστή δημοσιονομική κατανομή (δηλαδή 
ξεχωριστή γραμμή του προϋπολογισμού) για τον τομέα «Νεολαία», που στην τρέχουσα 
πρόταση δεν είναι αρκετά ορατός.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ
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Η Επιτροπή Προϋπολογισμών καλεί την Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας, που είναι 
αρμόδια επί της ουσίας, να ενσωματώσει στην έκθεσή της τις ακόλουθες τροπολογίες:

Τροπολογία 1

Σχέδιο νομοθετικού ψηφίσματος
Παράγραφος 1 α (νέα)

Σχέδιο νομοθετικού ψηφίσματος Τροπολογία

1a. τονίζει ότι το χρηματοδοτικό 
κονδύλιο που αναφέρεται στη νομοθετική 
πρόταση συνιστά απλώς ένδειξη προς τη
νομοθετική αρχή και ότι το ακριβές ύψος 
του δεν μπορεί να καθοριστεί, πριν να 
επιτευχθεί συμφωνία σχετικά με την 
πρόταση κανονισμού για το πολυετές 
δημοσιονομικό πλαίσιο 2014-2020·

Αιτιολόγηση

Το δημοσιονομικό κονδύλιο που προσδιορίζεται στη νομοθετική πρόταση αποτελεί απλώς 
ένδειξη και δεν μπορεί να ορισθεί εάν δεν έχει προηγουμένως επιτευχθεί συμφωνία σχετικά με 
τον κανονισμό για το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο.

Τροπολογία 2

Σχέδιο νομοθετικού ψηφίσματος
Παράγραφος 1 β (νέα)

Σχέδιο νομοθετικού ψηφίσματος Τροπολογία

1β. υπενθυμίζει το ψήφισμά του της 8ης 
Ιουνίου 2011 με τίτλο «Επένδυση στο 
μέλλον: ένα νέο Πολυετές Δημοσιονομικό 
Πλαίσιο (ΠΔΠ) για μια ανταγωνιστική 
και βιώσιμη Ευρώπη χωρίς 
αποκλεισμούς»1· επαναλαμβάνει ότι 
απαιτούνται επαρκείς πρόσθετοι πόροι 
για το προσεχές ΠΔΠ ώστε η Ένωση να 
είναι σε θέση να εκπληρώσει τις 
υφιστάμενες πολιτικές προτεραιότητες 
και τα νέα καθήκοντα που προβλέπονται 
στη Συνθήκη της Λισαβόνας καθώς και 
να αντιδρά σε απρόβλεπτα γεγονότα· 
προκαλεί το Συμβούλιο, εάν δεν 
συμμερίζεται την προσέγγιση αυτή, να 
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προσδιορίσει σαφώς ποιες από τις 
πολιτικές του προτεραιότητες ή 
προγράμματα θα μπορούσαν να 
εγκαταλειφθούν εντελώς, παρά την 
αποδεδειγμένη ευρωπαϊκή προστιθέμενη 
αξία τους· επισημαίνει ότι, ακόμη και με 
αύξηση του επιπέδου των πόρων για το 
επόμενο ΠΔΠ κατά 5% σε σχέση με το 
επίπεδο του 2013, θα είναι δυνατή μόνο 
μια περιορισμένη συμβολή στην επίτευξη 
των συμφωνημένων στόχων και 
δεσμεύσεων της Ένωσης και την αρχή 
της ενωσιακής αλληλεγγύης·
_______________
1 Κείμενα που εγκρίθηκαν, 
P7_TA(2011)0266.

Τροπολογία 3

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6) Το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
ζήτησε, στις 12 Μαΐου 2009, ένα 
στρατηγικό πλαίσιο για την ευρωπαϊκή 
συνεργασία στον τομέα της εκπαίδευσης 
και της κατάρτισης (ΕΚ 2020). Το πλαίσιο 
αυτό καθορίζει τέσσερις στρατηγικούς 
στόχους για να αντιμετωπιστούν τα 
εμπόδια για τη δημιουργία μιας Ευρώπης 
της γνώσης και για να γίνει η διά βίου 
μάθηση πραγματικότητα για όλους.

(6) Το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
ζήτησε, στις 12 Μαΐου 2009, ένα 
στρατηγικό πλαίσιο για την ευρωπαϊκή 
συνεργασία στον τομέα της εκπαίδευσης 
και της κατάρτισης (ΕΚ 2020). Το πλαίσιο 
αυτό καθορίζει τέσσερις στρατηγικούς 
στόχους για να αντιμετωπιστούν τα 
εμπόδια για τη δημιουργία μιας Ευρώπης 
της γνώσης και για να γίνει η διά βίου 
μάθηση πραγματικότητα για όλους. Οι 
στόχοι αυτοί θα επιτευχθούν μόνον 
εφόσον το επίπεδο της διατιθέμενης 
χρηματοδότησης είναι επαρκές.
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Τροπολογία 4

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 24

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(24) Είναι αναγκαίο να εξασφαλιστεί η 
ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία όλων των 
δράσεων που διεξάγονται στο πλαίσιο του 
προγράμματος καθώς και η
συμπληρωματικότητα με τις 
δραστηριότητες των κρατών μελών 
σύμφωνα με το άρθρο 167 παράγραφος 4 
της Συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλες 
δραστηριότητες, ιδίως στον τομέα του 
πολιτισμού, της έρευνας, της βιομηχανικής 
πολιτικής και της πολιτικής της συνοχής, 
της πολιτικής της διεύρυνσης και των 
εξωτερικών σχέσεων.

(24) Είναι αναγκαίο να εξασφαλιστεί η 
ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία όλων των 
δράσεων που διεξάγονται στο πλαίσιο του 
προγράμματος, καθώς και καλύτερος 
συντονισμός, συμπληρωματικότητα, 
μεγαλύτερη αποδοτικότητα και 
ορατότητα, καθώς και ευρύτερες 
δημοσιονομικές συνέργειες με τις 
δραστηριότητες των κρατών μελών 
σύμφωνα με το άρθρο 167 παράγραφος 4 
της Συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλες 
δραστηριότητες, ιδίως στον τομέα του 
πολιτισμού, της έρευνας, της βιομηχανικής 
πολιτικής και της πολιτικής της συνοχής, 
της πολιτικής της διεύρυνσης και των 
εξωτερικών σχέσεων.

Τροπολογία 5

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 25

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(25) Η αποτελεσματική διαχείριση της 
απόδοσης, συμπεριλαμβανομένης της 
αξιολόγησης και της παρακολούθησης, 
απαιτεί ανάπτυξη ειδικών δεικτών 
απόδοσης οι οποίοι μπορούν να μετρηθούν 
με το πέρασμα του χρόνου, είναι 
ρεαλιστικοί αλλά και αντανακλούν τη 
λογική της παρέμβασης και είναι σχετικοί 
με την κατάλληλη ιεράρχηση των στόχων 
και των δραστηριοτήτων.

(25) Η αποτελεσματική διαχείριση της 
απόδοσης, συμπεριλαμβανομένης της 
αξιολόγησης και της παρακολούθησης, 
απαιτεί ανάπτυξη ειδικών δεικτών 
απόδοσης οι οποίοι μπορούν να μετρηθούν 
με το πέρασμα του χρόνου, είναι 
ρεαλιστικοί αλλά και αντανακλούν τη 
λογική της παρέμβασης και είναι σχετικοί 
με την κατάλληλη ιεράρχηση των στόχων 
και των δραστηριοτήτων. Η Επιτροπή θα 
πρέπει να παρακολουθεί ετησίως την 
εφαρμογή του προγράμματος για την 
αξιολόγηση των αποτελεσμάτων και του 
αντικτύπου με τη βοήθεια αυτών των 
δεικτών, οι οποίοι συνιστούν την 
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ελάχιστη βάση αξιολόγησης του βαθμού 
επίτευξης των στόχων του 
προγράμματος.

Τροπολογία 6

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 32 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(32a) Με την επιφύλαξη των εξουσιών 
της αρμόδιας επί του προϋπολογισμού 
αρχής στο πλαίσιο της ετήσιας 
διαδικασίας του προϋπολογισμού, η 
Επιτροπή υποβάλλει σχέδιο 
προϋπολογισμού για όσο διαρκεί το 
πρόγραμμα, με βάση χωριστές γραμμές 
του προϋπολογισμού, αφιερωμένες σε 
καθεμιά από τις δράσεις του 
προγράμματος. Με αυτόν τον τρόπο θα 
διασφαλιστεί μεγαλύτερη σαφήνεια και 
διαφάνεια κατά την κατανομή των πόρων 
στις διάφορες συνιστώσες του 
προγράμματος σε ετήσια βάση.

Τροπολογία 7

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 32 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(32β) Η βελτίωση της εκτέλεσης και της 
ποιότητας των δαπανών θα πρέπει να 
αποτελέσει κατευθυντήρια αρχή για την 
επίτευξη των στόχων του προγράμματος, 
ενώ, ταυτόχρονα, θα πρέπει να 
εξασφαλιστεί η βέλτιστη χρήση των 
χρηματοδοτικών πόρων.
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Τροπολογία 8

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 32 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(32γ) Είναι σημαντικό να διασφαλιστούν 
η χρηστή οικονομική διαχείριση του 
προγράμματος και η όσο το δυνατόν 
αποτελεσματικότερη και απλούστερη για 
τους συμμετέχοντες εφαρμογή του, ενώ 
παράλληλα κατοχυρώνονται η ασφάλεια 
δικαίου και το προσβάσιμο του 
προγράμματος σε όλους τους 
συμμετέχοντες.

Τροπολογία 9

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Το χρηματοδοτικό κονδύλιο για την 
εφαρμογή αυτού του προγράμματος από 
την 1η Ιανουαρίου 2014 ορίζεται σε 
17 299 000 000 ευρώ.

1. Κατά την έννοια του σημείου [...] της 
Διοργανικής Συμφωνίας της .../.... μεταξύ 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του 
Συμβουλίου και της Επιτροπής σχετικά με 
τη δημοσιονομική συνεργασία και τη 
χρηστή δημοσιονομική διαχείριση, το 
χρηματοδοτικό κονδύλιο για την εφαρμογή 
αυτού του προγράμματος από την 1η 
Ιανουαρίου 2014, που αποτελεί την 
προνομιακή αναφορά για την αρμόδια για 
τον προϋπολογισμό αρχή κατά την ετήσια 
διαδικασία του προϋπολογισμού, ορίζεται 
σε 17.299.000.000 ευρώ.

Διατίθενται τα ακόλουθα ποσά για τις 
δράσεις του προγράμματος:

Διατίθενται τα ακόλουθα ποσά για τις 
δράσεις του προγράμματος:

a) 16 741 738 000 ευρώ για τις δράσεις 
στον τομέα της εκπαίδευσης, της 
κατάρτισης και της νεολαίας, σύμφωνα με 
το άρθρο 6 παράγραφος 1·

α) 97% για τις δράσεις στον τομέα της 
εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της 
νεολαίας, από το οποίο το 7% για τη 
νεολαία, σύμφωνα με το άρθρο 6 
παράγραφος 1.

Για κάθε τομέα προβλέπονται τα εξής 
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ελάχιστα ποσά:
– Τριτοβάθμια εκπαίδευση: XX%
– Επαγγελματική εκπαίδευση και 
κατάρτιση και εκπαίδευση ενηλίκων: 
XX%, από το οποίο η εκπαίδευση 
ενηλίκων: XX%
– Σχολική εκπαίδευση: XX%
Αυτά τα ενδεικτικά ποσοστά μπορούν να
τροποποιηθούν από την αρμόδια επί του 
προϋπολογισμού αρχή για το δεύτερο 
ήμισυ της περιόδου προγραμματισμού σε 
συνέχεια της έκθεσης αξιολόγησης από 
την Επιτροπή.

β) 318 435 000 ευρώ για τις δράσεις Jean 
Monnet, σύμφωνα με το άρθρο 10·

β) 2% για τις δράσεις Jean Monnet, 
σύμφωνα με το άρθρο 10·

γ) 238 827 000 ευρώ για τις δράσεις 
σχετικά με τον αθλητισμό, σύμφωνα με το 
κεφάλαιο III.

γ) 1% για τις δράσεις σχετικά με τον 
αθλητισμό, σύμφωνα με το κεφάλαιο III.

Αιτιολόγηση
Η ενδεικτική αναφορά ποσοστών αντί για ποσοτικά στοιχεία επιτρέπει τη διατήρηση του λόγου 
των διαφόρων κατανομών προς το συνολικό χρηματοδοτικό κονδύλιο, ανεξάρτητα από το 
πραγματικό ποσό που θα συμφωνηθεί τελικά. Επιπλέον, η κατανομή ανά τομέα πρέπει να 
εντάσσεται στη νομική βάση, εφόσον εναπόκειται στην αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή να 
αποφασίσει σχετικά με την κατανομή των πιστώσεων. Εντούτοις, η απόφαση σχετικά με τα 
ποσά προς κατανομή σε κάθε τομέα εμπίπτει στην εντολή της αρμόδιας επί της ουσίας 
επιτροπής.

Τροπολογία 10

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 - παράγραφος 2 - πρώτο εδάφιο

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Εκτός από το χρηματοδοτικό κονδύλιο 
που αναφέρεται στην παράγραφο 1 και για 
την προώθηση της διεθνούς διάστασης της 
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, ένα ενδεικτικό 
ποσό ύψους 1 812 100 000 ευρώ29 από τα 
διάφορα εξωτερικά μέσα (μηχανισμός 
συνεργασίας για την ανάπτυξη, 
ευρωπαϊκός μηχανισμός γειτονίας, 
μηχανισμός προενταξιακής βοήθειας, 
μηχανισμός σύμπραξης και το Ευρωπαϊκό 

2. Εκτός από το χρηματοδοτικό κονδύλιο 
που αναφέρεται στην παράγραφο 1 και για 
την προώθηση της διεθνούς διάστασης της 
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, ένα ενδεικτικό 
ποσό που αντιστοιχεί στο 2% των 
χρηματοδοτικών κονδυλίων που 
διατίθενται στα διάφορα μέσα που 
συμμετέχουν (μηχανισμός συνεργασίας για 
την ανάπτυξη, ευρωπαϊκός μηχανισμός 
γειτονίας, μηχανισμός προενταξιακής 
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Ταμείο Ανάπτυξης) θα κατανεμηθεί στις 
δράσεις μαθησιακής κινητικότητας με 
προορισμό ή προέλευση χώρες εκτός 
εκείνων που αναφέρονται στο άρθρο 18 
παράγραφος 1 και στον διάλογο σχετικά με 
τη συνεργασία και στον πολιτικό διάλογο 
με αρχές/ιδρύματα/οργανώσεις από τις εν 
λόγω χώρες. Οι διατάξεις του παρόντος 
κανονισμού θα εφαρμόζονται στη χρήση 
αυτών των κονδυλίων.

βοήθειας, μηχανισμός σύμπραξης και το 
Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης) θα 
κατανεμηθεί στις δράσεις μαθησιακής 
κινητικότητας με προορισμό ή προέλευση 
χώρες εκτός εκείνων που αναφέρονται στο 
άρθρο 18 παράγραφος 1 και στον διάλογο 
σχετικά με τη συνεργασία και στον 
πολιτικό διάλογο με 
αρχές/ιδρύματα/οργανώσεις από τις εν 
λόγω χώρες. Οι διατάξεις του παρόντος 
κανονισμού θα εφαρμόζονται στη χρήση 
αυτών των κονδυλίων.

Αιτιολόγηση

Η ενδεικτική αναφορά ποσοστών αντί για ποσά επιτρέπει τη διατήρηση του λόγου των 
διαφόρων κατανομών προς το συνολικό χρηματοδοτικό κονδύλιο, ανεξάρτητα από το 
πραγματικό ποσό που θα συμφωνηθεί τελικά.

Τροπολογία 11

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 3 – πρώτο εδάφιο α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η συμφωνημένη κατανομή ενδεικτικών 
ποσοστών δεν θίγει τις εξουσίες της 
αρμόδιας για τον προϋπολογισμό αρχή 
στο πλαίσιο της ετήσιας διαδικασίας του 
προϋπολογισμού.

Αιτιολόγηση

Δεδομένου ότι δεν είναι δυνατό να προβλεφθούν με ακρίβεια έως το 2020 οι συγκεκριμένες 
εξελίξεις και στους τρεις τύπους δράσεων (μαθησιακή κινητικότητα των ατόμων, συνεργασία 
για καινοτομία και ορθές πρακτικές και υποστήριξη για πολιτικές μεταρρυθμίσεις), το 2017 θα 
πρέπει να αναθεωρηθεί η γενική κατανομή μεταξύ αυτών.
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Τροπολογία 12

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4a. Η χρηματοδοτική κατανομή για το 
πρόγραμμα θα καλύπτει και τις 
επιχορηγήσεις λειτουργικών δαπανών για 
τις οργανώσεις της κοινωνίας των 
πολιτών που δραστηριοποιούνται στον 
τομέα της νεολαίας με ιδιαίτερη έμφαση 
στις ευρωπαϊκές οργανώσεις νεολαίας.

Αιτιολόγηση

Οι ευρωπαϊκές οργανώσεις νεολαίας έχουν αποδειχθεί καθοριστικής σημασίας για την 
προώθηση και εφαρμογή όλων των τύπων δραστηριοτήτων στον τομέα της νεολαίας, καθώς και 
για την επικοινωνία με τους νέους παντού στην Ένωση. Οι επιχορηγήσεις λειτουργικών 
δαπανών από τον προϋπολογισμό της ΕΕ συχνά είναι η μόνη πηγή χρηματοδότησης για αυτού 
του είδους τις οργανώσεις και είναι ζωτικής σημασίας για την ίδια την ύπαρξή τους.

Τροπολογία 13

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Τα κονδύλια για τη μαθησιακή 
κινητικότητα των ατόμων σύμφωνα με το 
άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο α), τα 
οποία πρέπει να διαχειριστεί ο εθνικός 
οργανισμός, κατανέμονται με βάση τον 
πληθυσμό και το κόστος ζωής στο κράτος 
μέλος, την απόσταση μεταξύ των 
πρωτευουσών των κρατών μελών και την 
απόδοση. Η παράμετρος της απόδοσης 
αντιστοιχεί στο 25% του συνολικού 
κονδυλίου σύμφωνα με τα κριτήρια που 
αναφέρονται στις παραγράφους 7 και 8.

6. Τα κονδύλια για τη μαθησιακή 
κινητικότητα των ατόμων σύμφωνα με το 
άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο α), τα 
οποία πρέπει να διαχειριστεί ο εθνικός 
οργανισμός, κατανέμονται με βάση τον 
πληθυσμό και το κόστος ζωής στο κράτος 
μέλος καταγωγής και υποδοχής, την 
απόσταση μεταξύ των πρωτευουσών των 
κρατών μελών και την απόδοση. Η 
παράμετρος της απόδοσης αντιστοιχεί στο 
25% του συνολικού κονδυλίου σύμφωνα 
με τα κριτήρια που αναφέρονται στις 
παραγράφους 7 και 8.
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Τροπολογία 14

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) την κατανομή των κονδυλίων σχετικά 
με τους κύριους εκπαιδευτικούς τομείς, με 
σκοπό να διασφαλιστεί, έως το τέλος του 
προγράμματος, διάθεση κονδυλίων που θα 
εγγυώνται σημαντικό συστημικό 
αντίκτυπο.

(β) την κατανομή των κονδυλίων σχετικά 
με τους κύριους εκπαιδευτικούς τομείς, με 
σκοπό να διασφαλιστεί, έως το τέλος του 
προγράμματος, διάθεση κονδυλίων που θα 
εγγυώνται σημαντικό συστημικό αντίκτυπο 
και θα αποφεύγουν την αλληλεπικάλυψη 
δραστηριοτήτων.

Τροπολογία 15

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Εκτός από τη συνεχή παρακολούθηση, η 
Επιτροπή εκπονεί έκθεση αξιολόγησης το 
αργότερο έως το τέλος του 2017 για να 
αξιολογήσει την αποτελεσματικότητα όσον 
αφορά την επίτευξη των στόχων, την 
αποδοτικότητα του προγράμματος και την 
ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία του, με την 
προοπτική της έκδοσης απόφασης σχετικά 
με την ανανέωση, τροποποίηση ή 
αναστολής του προγράμματος. Η 
αξιολόγηση εξετάζει το περιθώριο 
απλούστευσης, την εσωτερική και 
εξωτερική συνοχή, το αν εξακολουθούν να 
είναι συναφείς όλοι οι στόχοι, καθώς και 
τη συμβολή των μέτρων στις 
προτεραιότητες της Ένωσης σχετικά με 
την έξυπνη, διατηρήσιμη και χωρίς 
αποκλεισμούς ανάπτυξη. Λαμβάνονται 
επίσης υπόψη τα αποτελέσματα της 
αξιολόγησης για τον μακροπρόθεσμο 
αντίκτυπο των προγενέστερων 
προγραμμάτων (διά βίου μάθησης, 
«Νεολαία σε δράση», Erasmus Mundus και 
άλλα διεθνή προγράμματα τριτοβάθμιας 
εκπαίδευσης).

2. Εκτός από τη συνεχή παρακολούθηση, η 
Επιτροπή εκπονεί έκθεση αξιολόγησης το 
αργότερο έως την 30ή Ιουνίου 2017 για να 
αξιολογήσει την αποτελεσματικότητα όσον 
αφορά την επίτευξη των στόχων, την 
αποδοτικότητα του προγράμματος και την 
ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία του, με την 
προοπτική της έκδοσης απόφασης σχετικά 
με την ανανέωση, τροποποίηση ή 
αναστολή του προγράμματος. Η 
αξιολόγηση εξετάζει το περιθώριο 
απλούστευσης, την εσωτερική και 
εξωτερική συνοχή, το αν εξακολουθούν να 
είναι συναφείς όλοι οι στόχοι, καθώς και 
τη συμβολή των μέτρων στις 
προτεραιότητες της Ένωσης σχετικά με 
την έξυπνη, διατηρήσιμη και χωρίς 
αποκλεισμούς ανάπτυξη. Λαμβάνονται 
επίσης υπόψη τα αποτελέσματα της 
αξιολόγησης για τον μακροπρόθεσμο 
αντίκτυπο των προγενέστερων 
προγραμμάτων (διά βίου μάθησης, 
«Νεολαία σε δράση», Erasmus Mundus και 
άλλα διεθνή προγράμματα τριτοβάθμιας 
εκπαίδευσης).
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Αιτιολόγηση

Η έκθεση αξιολόγησης του προγράμματος από την Επιτροπή προβλέπεται να υποβληθεί «το 
αργότερο έως το τέλος του 2017». Λαμβάνοντας υπόψη τον χρόνο που απαιτείται για την 
εφαρμογή πιθανών αλλαγών στο πρόγραμμα σε συνέχεια της εν λόγω έκθεσης, θα μπορούσε να 
προταθεί επίσπευση της προθεσμίας νωρίτερα, στα μέσα του 2017.

Τροπολογία 16

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 21 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Η εθνική αρχή παρακολουθεί και 
εποπτεύει τη διαχείριση του 
προγράμματος σε εθνικό επίπεδο. 
Ενημερώνει και συμβουλεύεται την 
Επιτροπή εγκαίρως πριν από τη λήψη 
οποιασδήποτε απόφασης που ενδέχεται 
να έχει σοβαρές επιπτώσεις στη 
διαχείριση του προγράμματος, ιδίως όσον 
αφορά τον εθνικό του οργανισμό.

5. Η εθνική αρχή και η Επιτροπή 
συνεργάζονται για την παρακολούθηση 
και εποπτεία του εθνικού οργανισμού και 
τηρούνται αμοιβαία ενήμερες αναφορικά 
με τις δραστηριότητές τους στον εν λόγω 
τομέα.

Αιτιολόγηση
Η σχέση που αφορά τη συνεργασία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, του εθνικού οργανισμού 
και των εθνικών αρχών υπήρξε ασαφής (με τον ρόλο της αρχής να περιορίζεται στην εθνική 
συγχρηματοδότηση του οργανισμού και την ανάληψη ευθύνης για ενδεχόμενη παρατυπία κατά 
την εφαρμογή του προγράμματος σε εθνικό επίπεδο). Η Επιτροπή και η εθνική αρχή θα πρέπει 
να έχουν ισότιμους ρόλους και να συνεργάζονται στον τομέα της παρακολούθησης και της 
εποπτείας. Εν προκειμένω θα πρέπει να ληφθούν υπόψη οι διατάξεις της ισχύουσας απόφασης 
σχετικά με το πρόγραμμα για τη διά βίου μάθηση.
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