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LYHYET PERUSTELUT

Komissio antoi 23. marraskuuta 2011 ehdotuksen asetukseksi unionin koulutus-, nuoriso- ja 
urheiluohjelman "Yhteinen Erasmus" perustamisesta.
Ehdotuksessa otetaan huomioon julkisen kuulemisen tulokset ja niistä neljästä 
vaikutustenarvioinnista saadut tulokset, joissa tarkasteltiin kolmea tämän alan nykyistä 
ohjelmaa (elinikäisen oppimisen ohjelmaa, nuorisotoimintaohjelmaa ja Erasmus Mundus 
-ohjelmaa) ja vuodet 2007–2013 kattavasta monivuotisesta rahoituskehyksestä rahoitettavia 
urheilualan valmistelutoimia.

Tulosten analyysin perusteella päätettiin esittää ehdotus yhtenäisestä ohjelmasta, jolla 
selkeytetään kaikkia yleissivistävää ja ammatillista koulutusta, nuorisoa ja urheilua koskevia 
unionin toimia. Tämä lähestymistapa vastaa helmikuussa 2012 annettua komission 
tiedonantoa "Yksinkertaistamisohjelma vuodet 2014–2020 kattavaa monivuotista 
rahoituskehystä varten". Siinä esitetään komission näkemys kaikista tulevan monivuotisen 
rahoituskehyksen puitteissa toteutettavista uusista ohjelmista. Sen mukaan nykyisiä välineitä 
on järkeistettävä ja ne on saatava tuottamaan entistä enemmän synergiaa. Samalla on 
vähennettävä byrokratiaa ja hallintokuluja.

Komissio katsoo, että ohjelmia koskevia sääntöjä voitaisiin yhdenmukaistaa ja yksinkertaistaa 
uuden rakenteen ansiosta varojen tulosperusteisen kohdentamisen pohjalta. Lisäksi luodaan 
tiivis yhteys varainhoitoasetuksen sääntöihin.

Talousarviovaikutukset 
Komissio ehdottaa, että ohjeelliset rahoituspuitteet vuosille 2014–2020 ovat yhteensä 
19,1 miljoonaa euroa.
Valtaosa määrärahoista (17,3 miljoonaa euroa) kuuluu otsakkeeseen 1a, joka jakautuu 
ohjeellisesti seuraavalla tavalla1: 
– avaintoimi 1 – Oppimiseen liittyvä henkilöiden liikkuvuus: 65 % (noin 2/3 käytettävissä 

olevista määrärahoista)
– avaintoimi 2 – Innovointia ja hyvien käytänteiden vaihtoa edistävä yhteistyö: 26 %

– avaintoimi 3 – Politiikan uudistamisen tuki: 4 %
– kansallisten toimistojen toiminta-avustukset: 3 %

– hallintomenot: 2 %.
Lisäksi yhteistä Erasmusta koskevassa komission tiedonannossa esitetään, että eri 
koulutussektoreille osoitettavien määrärahojen osuudet ovat (vastaavissa ohjelmissa vuosille 
2007–2013 taattuja tasoja vastaavasti) seuraavat:

– Korkea-asteen koulutus: 25 %,
– Ammatillinen koulutus ja aikuiskoulutus: 17 %,

josta aikuiskoulutus: 2 %

                                               
1 lisäksi osoitetaan 2 prosenttia Jean Monnet -toiminnoille ja 1 prosentti urheilutoiminnalle.
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– Kouluopetus: 7 %,
– Nuoriso: 7 %.

Loput 1 812 miljoonaa euroa osoitetaan seuraavista otsakkeen 4 välineistä: kehitysyhteistyön 
rahoitusväline, eurooppalainen naapuruuden väline, liittymistä valmisteleva tukiväline, 
kumppanuuden väline ja Euroopan kehitysrahasto. Näihin määrärahoihin on tarkoitus 
sisällyttää nykyiset kansainväliset ohjelmat (Erasmus Mundus, Tempus, Edulink ja Alfa).

Ohjelmassa käsitellään yhdessä luvussa urheilua (1 prosentti kaikista määrärahoista) ja 
yhdessä artiklassa Jean Monnet -toimea (2 prosenttia kaikista määrärahoista).

Määrärahojen jakamisesta päätetään nelivuotisin ja kolmivuotisin järjestelyin hankkeiden 
vakauden turvaamiseksi.

Komission ehdottama kokonaisbudjetti Yhteinen Erasmus -ohjelmalle on noin 70 prosenttia 
suurempi kuin otsakkeisiin 1a, 3b ja 4 kuuluville vastaaville ohjelmille osoitettu 
ohjelmakauden 2007–2013 kokonaisbudjetti (komission mukaan 11 375 miljoonaa euroa).
Valtaosa lisämäärärahoista kohdistuu korkea-asteen koulutuksen ja ammatillisen koulutuksen 
rahoitukseen.
Otsakkeen 4 osuus kasvaa noin 28 prosenttia verrattuna kyseisten ohjelmien (Erasmus 
Mundus, Tempus, Alfa ja Edulink) rahoitukseen nykyisellä ohjelmakaudella.
Valmistelija haluaa korostaa, että ehdotetut määrät ovat vain ohjeellisia ja että lopulliset tässä 
ohjelmassa käytettävissä olevat budjettimäärärahat ovat tiedossa vasta seuraavasta 
monivuotisesta rahoituskehyksestä käytävien neuvottelujen jälkeen.

Valmistelija haluaa näin ollen korvata kaikki ehdotukseen (sekä otsakkeeseen 1a että 
otsakkeeseen 4) sisältyvät ohjeelliset määrät prosenttiosuuksilla, jotta alkuperäisen komission 
ehdotuksen mukaiset osuudet säilytettäisiin, vaikka monivuotisen rahoituskehyksen 
määrärahojen määrät muuttuisivat.

Lisäksi valmistelija on vakuuttunut siitä, että jako sektoreihin olisi sisällytettävä 
oikeusperustaan ja siihen olisi sovellettava budjettivallan käyttäjän päätöstä ja mahdollisuutta 
tehdä myöhemmin ohjelmakauden aikana mukautuksia komission arviointikertomuksen 
perusteella. Erityisesti olisi säädettävä nuorisosektorille (erillisestä budjettikohdasta) 
osoitettavista erillisistä määrärahoista, jotka eivät käy tarpeeksi selvästi ilmi nykyisestä 
ehdotuksesta.

TARKISTUKSET

Budjettivaliokunta pyytää asiasta vastaavaa kulttuuri- ja koulutusvaliokuntaa sisällyttämään 
mietintöönsä seuraavat tarkistukset:

Tarkistus 1

Luonnos lainsäädäntöpäätöslauselmaksi
1 a kohta (uusi)
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Luonnos lainsäädäntöpäätöslauselmaksi Tarkistus

1 a. korostaa, että 
lainsäädäntöehdotuksessa esitetty 
rahoituskehys on lainsäädäntövallan 
käyttäjälle vain ohjeellinen eikä sitä voida 
vahvistaa, ennen kuin on päästy 
sopimukseen ehdotuksesta asetukseksi 
monivuotisesta rahoituskehyksestä 
vuosiksi 2014–2020;

Perustelu

Lainsäädäntöehdotuksessa esitetty rahoituskehys on vain ohjeellinen eikä sitä voida 
vahvistaa, ennen kuin on päästy sopimukseen monivuotista rahoituskehystä koskevasta 
asetuksesta.

Tarkistus 2

Luonnos lainsäädäntöpäätöslauselmaksi
1 b kohta (uusi)

Luonnos lainsäädäntöpäätöslauselmaksi Tarkistus

1 b. palauttaa mieliin 8. kesäkuuta 2011 
antamansa päätöslauselman aiheesta 
"Sijoittaminen tulevaisuuteen: uusi 
monivuotinen rahoituskehys 
kilpailukykyistä, kestävää ja osallistavaa 
Euroopan unionia varten"1; toistaa, että 
seuraavaan monivuotiseen 
rahoituskehykseen on osoitettava 
riittävästi lisävaroja, jotta unioni voisi 
täyttää nykyiset ensisijaiset poliittiset 
tavoitteensa ja Lissabonin sopimuksen 
mukaiset uudet tehtävänsä sekä reagoida 
odottamattomiin tapahtumiin; haastaa 
neuvoston – ellei se kannata tätä 
lähestymistapaa – määrittämään selvästi, 
mitkä sen poliittisista painopisteistä tai 
hankkeista voitaisiin kokonaan hylätä 
niiden todistetusta eurooppalaisesta 
lisäarvosta huolimatta; korostaa, että 
vaikka seuraavan monivuotisen 
rahoituskehyksen määrärahojen tasoa 
korotettaisiin vähintään viisi prosenttia 
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vuoden 2013 tasoon verrattuna, voidaan 
vain rajoitetusti edistää sitä, että unionin 
sovitut tavoitteet saavutetaan, unionin 
sitoumukset täytetään ja unionin 
yhteisvastuullisuuden periaatetta 
noudatetaan;
_______________
1 Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2011)0266.

Tarkistus 3

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 6 kappale

Komission teksti Tarkistus

(6) Euroopan unionin neuvosto hyväksyi 
12 päivänä toukokuuta 2009 
eurooppalaisen koulutusyhteistyön 
strategiset puitteet (ET 2020), joissa 
vahvistetaan neljä strategista tavoitetta, 
joiden kautta pyritään vastaamaan 
osaamiseen perustuvan Euroopan 
luomiseen vielä liittyviin haasteisiin ja 
tekemään elinikäisestä oppimisesta totta.

(6) Euroopan unionin neuvosto hyväksyi 
12 päivänä toukokuuta 2009 
eurooppalaisen koulutusyhteistyön 
strategiset puitteet (ET 2020), joissa 
vahvistetaan neljä strategista tavoitetta, 
joiden kautta pyritään vastaamaan 
osaamiseen perustuvan Euroopan 
luomiseen vielä liittyviin haasteisiin ja 
tekemään elinikäisestä oppimisesta totta. 
Nämä tavoitteet saavutetaan ainoastaan, 
mikäli niiden toteuttamiseen osoitetaan 
riittävästi rahoitusta.

Tarkistus 4

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 24 kappale

Komission teksti Tarkistus

(24) On tarpeen varmistaa kaikkien tämän 
ohjelman puitteissa toteutettujen toimien 
eurooppalainen lisäarvo sekä täydentävyys 
jäsenvaltioiden Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyn sopimuksen 
167 artiklan 4 kohdan mukaisesti 
toteuttamien toimien kanssa sekä muiden 

(24) On tarpeen varmistaa kaikkien tämän 
ohjelman puitteissa toteutettujen toimien 
eurooppalainen lisäarvo sekä parempi 
koordinointi ja täydentävyys, parempi 
tehokkuus ja näkyvyys sekä suuremmat 
talousarvioon liittyvät yhteisvaikutukset
jäsenvaltioiden Euroopan unionin 
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toimien kanssa etenkin kulttuurin, 
tutkimuksen, teollisuus- ja 
koheesiopolitiikan, laajentumispolitiikan 
sekä ulkosuhteiden alalla.

toiminnasta tehdyn sopimuksen 
167 artiklan 4 kohdan mukaisesti 
toteuttamien toimien kanssa sekä muiden 
toimien kanssa etenkin kulttuurin, 
tutkimuksen, teollisuus- ja 
koheesiopolitiikan, laajentumispolitiikan 
sekä ulkosuhteiden alalla.

Tarkistus 5

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 25 kappale

Komission teksti Tarkistus

(25) Jotta ohjelman toimivuutta voidaan 
hallinnoida, arvioida ja seurata tehokkaasti, 
on kehitettävä erityisiä tulosindikaattoreita, 
joita voidaan mitata ajan myötä, jotka ovat 
realistisia, joissa otetaan huomioon 
tukitoimien toteutustapa ja jotka ovat 
tarkoituksenmukaisia tavoitteiden ja 
toimintojen tärkeysjärjestykseen nähden.

(25) Jotta ohjelman toimivuutta voidaan 
hallinnoida, arvioida ja seurata tehokkaasti, 
on kehitettävä erityisiä tulosindikaattoreita, 
joita voidaan mitata ajan myötä, jotka ovat 
realistisia, joissa otetaan huomioon 
tukitoimien toteutustapa ja jotka ovat 
tarkoituksenmukaisia tavoitteiden ja 
toimintojen tärkeysjärjestykseen nähden.
Komission olisi seurattava vuosittain 
ohjelman täytäntöönpanoa ja arvioitava 
sen tuloksia ja vaikutuksia käyttämällä 
näitä indikaattoreja, joiden olisi oltava 
vähimmäisperusteena arvioitaessa, miltä 
osin ohjelman tavoitteet on saavutettu.

Tarkistus 6

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 32 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(32 a) Komission olisi budjettivallan 
käyttäjän toimivalta vuotuisessa 
talousarviomenettelyssä huomioon ottaen 
annettava ohjelman koko keston kattava 
talousarvioesitys, joka perustuu tämän 
asetuksen 13 artiklan mukaisesti erillisiin, 
ohjelman kullekin toimelle osoitettuihin 
budjettikohtiin. Näin varmistetaan, että 
selkeyttä ja avoimuutta parannetaan 
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osoitettaessa vuosittain määrärahoja 
ohjelman eri osille.

Tarkistus 7

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 32 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(32 b) Täytäntöönpanon ja varainkäytön 
laadun parantamisen olisi oltava 
ohjaavana periaatteena pyrittäessä 
saavuttamaan ohjelmalle asetetut 
tavoitteet, samalla kun varmistetaan 
varojen optimaalinen käyttö.

Tarkistus 8

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 32 c kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(32 c) On tärkeää varmistaa, että 
ohjelman varainhoito on moitteetonta ja 
että ohjelman toteutus on 
mahdollisimman tehokas ja 
käyttäjäystävällinen, samalla kun taataan 
oikeusvarmuus ja se, että ohjelma on 
kaikkien osallistujien ulottuvilla.

Tarkistus 9

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Rahoituspuitteet tämän ohjelman 
toimeenpanemiseksi 1 päivästä
tammikuuta 2014 ovat 
17 299 000 000 euroa.

1. Tämän ohjelman toimeenpanemiseksi
1 päivästä tammikuuta 2014 koko 
ohjelman keston ajaksi vahvistettavat 
rahoituspuitteet, joita budjettivallan 
käyttäjä pitää budjettiyhteistyöstä ja 
moitteettomasta varainhoidosta [..] 
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päivänä [..]kuuta [..] tehdyn Euroopan 
parlamentin, neuvoston ja komission 
välisen toimielinten sopimuksen 
[..] kohdan mukaisesti ensisijaisena 
ohjeenaan vuosittaisessa 
talousarviomenettelyssä, ovat 
17 299 000 000 euroa.

Ohjelman toimiin osoitetaan seuraavat 
määrät:

Ohjelman toimiin osoitetaan seuraavat 
määrät:

a) 16 741 738 000 euroa 6 artiklan
1 kohdassa tarkoitettuihin koulutus- ja 
nuorisoalan toimiin;

a) 6 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuihin 
koulutus- ja nuorisoalan toimiin
97 prosenttia, josta nuorisosektorin osuus 
on 7 prosenttia.
Kullekin seuraavista sektoreista 
osoitetaan seuraavat vähimmäisosuudet:
– Korkea-asteen koulutus: XX%
– Ammatillinen koulutus ja 
aikuiskoulutus: XX %, josta 
aikuiskoulutus: XX%
– Kouluopetus: XX%
Lainsäätäjä voi muuttaa näitä ohjeellisia 
prosenttiosuuksia ohjelmakauden 
jälkipuoliskolla, kun komissio on laatinut 
arviointikertomuksen;

b) 318 435 000 euroa 10 artiklassa 
tarkoitettuihin Jean Monnet -toimintoihin;

b) 2 prosenttia 10 artiklassa tarkoitettuihin 
Jean Monnet -toimintoihin;

c) 238 827 000 euroa III luvussa 
tarkoitettuihin urheiluun liittyviin toimiin.

c) 1 prosentti III luvussa tarkoitettuihin 
urheiluun liittyviin toimiin.

Perustelu
Kun määrärahat ilmoitetaan prosenttiosuuksina lukujen sijaan, pystytään niiden osuudet 
säilyttämään samoina suhteessa rahoituspuitteiden kokonaismäärään riippumatta lopullisesti 
sovittavasta kokonaismäärästä. Lisäksi sektoreihin jakaminen on sisällytettävä 
oikeusperustaan, koska budjettivallan käyttäjällä on valtuudet päättää, mihin määrärahat 
osoitetaan. Päätös kullekin sektorille osoitettavien määrärahojen määrästä kuuluu kuitenkin 
johtavan valiokunnan toimialaan.
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Tarkistus 10

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jotta voidaan edistää korkea-asteen 
koulutuksen kansainvälistä ulottuvuutta, 
edellä olevassa 1 kohdassa tarkoitettujen 
rahoituspuitteiden lisäksi ulkoisista 
välineistä (kehitysyhteistyön 
rahoitusvälineestä, eurooppalaisesta 
naapuruuden välineestä, liittymistä 
valmistelevasta tukivälineestä, 
kumppanuuden välineestä ja Euroopan 
kehitysrahastosta) osoitetaan 1 812 100 
euron ohjeellinen määrä29 oppimiseen 
liittyviin liikkuvuustoimiin muihin kuin 
18 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuihin 
maihin tai maista sekä yhteistyöhön tai 
poliittiseen vuoropuheluun näiden maiden 
viranomaisten/laitosten/organisaatioiden 
kanssa. Näiden varojen käyttöön 
sovelletaan tämän asetuksen säännöksiä.

2. Jotta voidaan edistää korkea-asteen 
koulutuksen kansainvälistä ulottuvuutta, 
edellä olevassa 1 kohdassa tarkoitettujen 
rahoituspuitteiden lisäksi osoitetaan 
kahden prosentin ohjeellinen määrä 
osallistuvien välineiden määrärahoista 
(kehitysyhteistyön rahoitusvälineestä, 
eurooppalaisesta naapuruuden välineestä, 
liittymistä valmistelevasta tukivälineestä, 
kumppanuuden välineestä ja Euroopan 
kehitysrahastosta) oppimiseen liittyviin 
liikkuvuustoimiin muihin kuin 18 artiklan 
1 kohdassa tarkoitettuihin maihin tai maista 
sekä yhteistyöhön tai poliittiseen 
vuoropuheluun näiden maiden 
viranomaisten/laitosten/organisaatioiden 
kanssa. Näiden varojen käyttöön 
sovelletaan tämän asetuksen säännöksiä.

Perustelu

Kun määrärahat ilmoitetaan prosenttiosuuksina lukujen sijaan, pystytään määrärahojen 
osuudet säilyttämään samoina suhteessa rahoituspuitteiden kokonaismäärään riippumatta 
lopullisesta kokonaismäärästä.

Tarkistus 11

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 3 kohta – 1 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Jaetuilla ohjeellisilla prosenttiosuuksilla 
ei rajoiteta budjettivallan käyttäjän 
toimivaltaa vuotuisessa 
talousarviomenettelyssä.

Perustelu

Koska ei pystytä ennustamaan tarkasti, miten nämä kolme toimityyppiä (oppimiseen liittyvä 
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henkilöiden liikkuvuus, innovointia ja hyvien käytänteiden vaihtoa edistävä yhteistyö ja 
politiikan uudistamisen tuki) kehittyvät konkreettisesti vuoteen 2020 mennessä, niiden välistä 
määrärahojen jakautumista olisi tarkistettava vuonna 2017.

Tarkistus 12

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a. Ohjelmaa varten osoitettavien 
määrärahojen on katettava myös 
toiminta-avustukset nuorisoalalla 
toimiville kansalaisyhteiskunnan 
järjestöille ja etenkin eurooppalaisille 
nuorisojärjestöille.

Perustelu

Eurooppalaisten nuorisojärjestöjen on todettu vaikuttavan olennaisesti kaikentyyppisten 
nuorisoalan toimien edistämiseen ja täytäntöönpanoon sekä nuorten tavoittamiseen koko 
EU:ssa. Unionin talousarviosta saatavat toiminta-avustukset ovat usein ainoa rahoituslähde 
tämäntyyppisille järjestöille ja välttämättömiä niiden toiminnan jatkumiselle.

Tarkistus 13

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

6. Edellä 6 artiklan 1 kohdan a alakohdassa 
tarkoitetut oppimiseen liittyvään 
henkilöiden liikkuvuuteen osoitetut 
määrärahat, joita kansallinen toimisto 
hallinnoi, jaetaan jäsenvaltion 
väestömäärän ja elinkustannusten, 
jäsenvaltioiden pääkaupunkien välisten 
välimatkojen ja tuloksellisuuden 
perusteella. Tuloksellisuutta mittaava 
parametri kattaa 25 prosenttia 
kokonaismäärärahoista 7 ja 8 kohdassa 
tarkoitettujen kriteerien mukaisesti.

6. Edellä 6 artiklan 1 kohdan a alakohdassa 
tarkoitetut oppimiseen liittyvään 
henkilöiden liikkuvuuteen osoitetut 
määrärahat, joita kansallinen toimisto 
hallinnoi, jaetaan lähtö- ja vastaanottavan
jäsenvaltion väestömäärän ja
elinkustannusten, jäsenvaltioiden 
pääkaupunkien välisten välimatkojen ja 
tuloksellisuuden perusteella. 
Tuloksellisuutta mittaava parametri kattaa 
25 prosenttia kokonaismäärärahoista 7 ja 
8 kohdassa tarkoitettujen kriteerien 
mukaisesti.
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Tarkistus 14

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) varojen jakautuminen 
pääkoulutussektoreihin nähden, jotta 
rahoituksen jakautumisella varmistetaan, 
että ohjelman loppuun mennessä saadaan 
aikaan huomattavia järjestelmään 
kohdistuvia vaikutuksia.

(b) varojen jakautuminen 
pääkoulutussektoreihin nähden, jotta 
rahoituksen jakautumisella varmistetaan, 
että ohjelman loppuun mennessä saadaan 
aikaan huomattavia järjestelmään 
kohdistuvia vaikutuksia ja vältetään 
toimien päällekkäisyys.

Tarkistus 15

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jatkuvan seurannan lisäksi komissio 
laatii viimeistään vuoden 2017 loppuun
mennessä ohjelman uusimista, muuttamista 
tai keskeyttämistä koskevan päätöksen 
tekemistä varten arviointikertomuksen, 
jossa arvioidaan ohjelman tavoitteiden 
saavuttamista, sen tehokkuutta ja siitä 
saatavaa eurooppalaista lisäarvoa. 
Arvioinnissa on käsiteltävä 
yksinkertaistamisen laajuutta, sisäistä ja 
ulkoista johdonmukaisuutta, kaikkien 
tavoitteiden jatkuvaa merkityksellisyyttä 
sekä sitä, miten toimenpiteillä on edistetty 
unionin painopisteiden eli älykkään, 
kestävän ja osallistavan kasvun 
toteutumista. Siinä on otettava huomioon 
edellisten ohjelmien (elinikäisen oppimisen 
ohjelman, nuorisotoimintaohjelman, 
Erasmus Mundus -ohjelman ja 
kansainvälisten korkeakoulutusohjelmien) 
pitkän aikavälin vaikutuksia koskevan 
arvioinnin tulokset.

2. Jatkuvan seurannan lisäksi komissio 
laatii 30 päivään kesäkuuta 2017
mennessä ohjelman uusimista, muuttamista 
tai keskeyttämistä koskevan päätöksen 
tekemistä varten arviointikertomuksen, 
jossa arvioidaan ohjelman tavoitteiden 
saavuttamista, sen tehokkuutta ja siitä 
saatavaa eurooppalaista lisäarvoa. 
Arvioinnissa on käsiteltävä 
yksinkertaistamisen laajuutta, sisäistä ja 
ulkoista johdonmukaisuutta, kaikkien 
tavoitteiden jatkuvaa merkityksellisyyttä 
sekä sitä, miten toimenpiteillä on edistetty 
unionin painopisteiden eli älykkään, 
kestävän ja osallistavan kasvun 
toteutumista. Siinä on otettava huomioon 
edellisten ohjelmien (elinikäisen oppimisen 
ohjelman, nuorisotoimintaohjelman, 
Erasmus Mundus -ohjelman ja 
kansainvälisten korkeakoulutusohjelmien) 
pitkän aikavälin vaikutuksia koskevan 
arvioinnin tulokset.
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Perustelu

Komission arviointikertomus on nyt määrä laatia "viimeistään vuoden 2017 loppuun 
mennessä". Kun otetaan huomioon kertomuksen perusteella ohjelmaan mahdollisesti tehtäviin 
muutoksiin kuluva aika, määräaikaa olisi hyvä aikaistaa niin, että se olisi vuoden 2017 
keskivaiheilla.

Tarkistus 16

Ehdotus asetukseksi
21 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Kansallisen viranomaisen on seurattava
ja valvottava ohjelman hallinnointia 
kansallisella tasolla. Sen on tiedotettava 
komissiolle ja kuultava komissiota 
ennakolta sellaisista päätöksistä, joilla voi 
olla vaikutusta ohjelman hallinnointiin, 
etenkin jos ne koskevat kansallista 
toimistoa.

5. Kansallisen viranomaisen ja komission 
on tehtävä yhteistyötä kansallisen 
toimiston seuraamiseksi ja valvomiseksi ja 
tiedotettava toisilleen tältä osin 
toteuttamistaan toimista.

Perustelu

Euroopan komission, kansallisen toimiston ja kansallisten viranomaisten väliseen 
yhteistyöhön liittyviä suhteita ei ole ratkaistu (viranomaisen tehtävät on rajattu koskemaan 
toimiston kansallista osarahoitusta ja vastuuta mahdollisista sääntöjenvastaisuuksista 
ohjelman täytäntöönpanossa kansallisella tasolla). Komissiolla ja kansallisella 
viranomaisella olisi oltava tasavertainen asema ja niiden olisi tehtävä yhteistyötä 
seurannassa ja valvonnassa. Elinikäisen oppimisen ohjelmaa koskevan nykyisen päätöksen 
säännökset olisi otettava huomioon tältä osin.
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