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BEKNOPTE MOTIVERING

Op 23 november 2011 hechtte de Commissie haar goedkeuring aan het voorstel voor een 
verordening tot vaststelling van "Erasmus voor iedereen", Het programma van de Unie voor 
onderwijs, beroepsopleiding, jeugd en sport.

In het voorstel wordt rekening gehouden met de uitkomsten van de uitgevoerde openbare 
raadplegingen, en met vier effectbeoordelingen van de drie bestaande programma's op dit 
gebied ("Een leven lang leren", "Jeugd in actie" en "Erasmus Mundus"), en de voorbereidende 
acties op het gebied van sport onder het MFK 2007-2013.

Een analyse van de uitkomsten leidde tot het besluit om voor te stellen alle EU-activiteiten op 
het gebied van onderwijs, beroepsopleiding, jeugd en sport in een enkel programma samen te 
voegen. Een dergelijke aanpak is sluit aan bij de mededeling van de Commissie "Een 
vereenvoudigingsagenda voor het MKF 2014-2020" van februari 2012, waarin de lijn van de 
Commissie wordt uitgezet voor alle nieuwe programma's onder het toekomstig MFK met 
name wat betreft rationalisatie van de bestaande instrumenten, het ontwikkelen van meer 
synergieën daartussen, het beperken van de bureaucratie en de beheerskosten.
De Commissie is van mening dat de nieuwe structuur een harmonisatie en vereenvoudiging 
van de programmaregels mogelijk zal maken door begrotingsmiddelen toe te wijzen op basis 
van prestaties. Er wordt een stringente koppeling gelegd met de bepalingen uit het Financieel 
Reglement.

Gevolgen voor de begroting
De Commissie stelt een algemene indicatieve financiële toewijzing ("enveloppe") voor van 
19,1 miljoen EUR voor het tijdvak 2014-2020.
Het merendeel van de kredieten (17,3 miljoen EUR) valt onder rubriek 1a met de volgende 
indicatieve verdeling1:
– kernactie 1 - individuele leermobiliteit: 65% (circa 2/3 van het beschikbare budget),

– kernactie 2 - samenwerking met het oog op innovatie en verspreiding van goede 
praktijken: 26%,

– kernactie 3 - ondersteuning van beleidshervormingen: 4%,
– exploitatiesubsidies aan nationale agentschappen 3%,

– administratieve uitgaven: 2%.
Daarnaast is in de mededeling van de Commissie over "Erasmus voor iedereen" de volgende 
verdeling over de verschillende onderwijssectoren gespecificeerd (die gelijk zijn aan de 
niveaus van de overeenkomstige programma's van het tijdvak 2007-2013):

– Hoger onderwijs: 25%,
– Beroepsonderwijs en -opleiding en volwasseneneducatie: 17%,

waarvan voor volwassenenonderwijs: 2%,

                                               
1 met inbegrip van 2% voor Jean Monnet en 1% voor sport.
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– Schoolonderwijs: 7%,
– Jongeren: 7%.

De resterende 1 812 miljoen EUR zal komen van de volgende instrumenten onder rubriek 4:
het Financieringsinstrument voor ontwikkelingssamenwerking, het Europees 
nabuurschapsinstrument, het instrument voor pretoetredingssteun, het 
partnerschapsinstrument en het Europees ontwikkelingsfonds. Deze kredieten zijn bedoeld om 
de huidige internationale programma's te integreren (Erasmus Mundus, Tempus, Edulink en 
Alfa).

Van het programma zal een speciaal hoofdstuk gewijd worden aan sport (1% van het budget) 
en een speciaal artikel aan het Jean Monnet-initiatief (2% van het budget).

Besluiten over het toewijzen van middelen zullen worden genomen op basis van meerdere 
jaren (respectievelijk drie en vier jaren) om de stabiliteit van de projecten te waarborgen.

De algemene begroting die door de Commissie gepresenteerd is voor het programma 
"Erasmus voor iedereen" vertegenwoordigt een verhoging van 70% in vergelijking tot de 
algemene begroting die aan de gelijksoortige programma's onder de rubrieken 1a, 3b en 4 
toegekend was gedurende de programmeringsperiode 2007-2008 (11 375 miljoen EUR 
volgens de gegevens van de Commissie).
Het leeuwendeel van deze verhoging betreft de financiering voor hoger onderwijs en 
beroepsonderwijs en -opleidingen.
De bijdrage uit rubriek 4 wordt met 28% verhoogd in vergelijking tot hetgeen wat voor de 
huidige programmeringsperiode voorzien is voor de betreffende programma's (Erasmus 
Mundus, Tempus, Alfa and Edulink).

De rapporteur voor advies wil graag benadrukken dat het bij het voorgestelde bedrag om een 
indicatief bedrag gaat en dat de definitieve toewijzing van het beschikbare budget voor dit 
programma pas na de afronding van onderhandelingen over het komende MFK bekend zal 
zijn.

Om die reden stelt de rapporteur voor advies voor om alle indicatieve bedragen in het voorstel 
(zowel die van rubriek 1a als die van rubriek 4) te vervangen door percentages, om de 
verhoudingen van de verdeling uit het oorspronkelijke Commissievoorstel los te koppelen van 
de feitelijke bedragen waarover in het MFK overeenstemming bereikt wordt.

Bovendien is de rapporteur voor advies ervan overtuigd dat de verdeling per sector deel uit 
moet maken van de rechtsgrondslag en moet worden vastgesteld door de begrotingsautoriteit 
met de mogelijkheid van latere aanpassingen in de programmeringsperiode op basis van het 
evaluatieverslag van de Commissie. Met name moet er voorzien worden in een afzonderlijk 
begrotingstoewijzing (met een afzonderlijke begrotingslijn) aan de sector jeugd, die in het 
huidige voorstel onvoldoende zichtbaar is.

AMENDEMENTEN

De Begrotingscommissie verzoekt de ten principale bevoegde Commissie cultuur en 
onderwijs onderstaande amendementen in haar verslag op te nemen:
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Amendement 1

Ontwerpwetgevingsresolutie
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpwetgevingsresolutie Amendement

1a. wijst erop dat de in het 
wetgevingsvoorstel genoemde financiële 
middelen enkel een indicatie voor de 
wetgevingsautoriteit vormen en dat deze 
niet kunnen worden vastgesteld zolang er 
geen overeenstemming is bereikt over het 
voorstel voor een verordening tot 
vaststelling van het meerjarig financieel 
kader voor de jaren 2014-2020;

Motivering

Het in het wetgevingsvoorstel genoemde budget is slechts een indicatie en kan niet worden 
vastgelegd vooraleer er een overeenkomst is bereikt over de verordening inzake het meerjarig 
financieel kader.

Amendement 2

Ontwerpwetgevingsresolutie
Paragraaf 1 ter (nieuw)

Ontwerpwetgevingsresolutie Amendement

1 ter. herinnert aan zijn resolutie van 8 
juni 2011 "Investeren in de toekomst: een 
nieuw meerjarig financieel kader (MFK) 
voor een concurrerend, duurzaam en 
integratiegericht Europa”1; herhaalt dat 
in het volgende meerjarig financieel kader 
voldoende aanvullende financiële 
middelen ter beschikking moeten worden 
gesteld om de Unie in staat te stellen 
uitvoering te geven aan haar huidige 
beleidsprioriteiten en de nieuwe taken 
zoals vastgelegd in het Verdrag van 
Lissabon, alsook om in te spelen op 
onvoorziene gebeurtenissen; daagt de 
Raad uit om, indien hij deze benadering 
niet deelt, duidelijk aan te geven welke 
van zijn politieke prioriteiten of projecten 
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geheel opgegeven kunnen worden, 
ondanks de bewezen Europese 
meerwaarde daarvan; wijst erop dat zelfs 
als het niveau van de middelen van het 
volgende MFK ten minste 5% hoger ligt 
dan het niveau van 2013, slechts een 
beperkte bijdrage kan worden geleverd 
aan het realiseren van de afgesproken 
doelen en toezeggingen van de Unie en 
het beginsel van solidariteit in de Unie;
_______________
1 Aangenomen teksten, P7_TA(2011)0266.

Amendement 3

Voorstel voor een verordening
Overweging 6

Commissievoorstel Amendement

(6) De Raad van de Europese Unie heeft op 
12 mei 2009 verzocht om de 
totstandbrenging van een strategic 
framework for European cooperation in 
education and training (ET 2020) dat op 
vier strategische doelstellingen berust en 
erop is gericht de problemen aan te pakken 
die nog moeten worden overwonnen om 
een op kennis gebaseerd Europa tot stand 
te brengen en van permanente educatie een 
realiteit te maken voor iedereen.

(6) De Raad van de Europese Unie heeft op 
12 mei 2009 verzocht om de 
totstandbrenging van een strategic 
framework for European cooperation in 
education and training (ET 2020) dat op 
vier strategische doelstellingen berust en 
erop is gericht de problemen aan te pakken 
die nog moeten worden overwonnen om 
een op kennis gebaseerd Europa tot stand 
te brengen en van permanente educatie een 
realiteit te maken voor iedereen. Deze 
doelstellingen kunnen alleen bereikt 
worden indien wordt gezorgd voor een 
voldoende hoog niveau van financiering.

Amendement 4

Voorstel voor een verordening
Overweging 24

Commissievoorstel Amendement

(24) Er moet worden gewaarborgd dat alle (24) Er moet worden gewaarborgd dat alle 
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acties die in het kader van het programma 
worden uitgevoerd een Europese 
toegevoegde waarde hebben en een 
aanvulling vormen op de activiteiten van 
de lidstaten, in overeenstemming met 
artikel 167, lid 4, van het Verdrag 
betreffende de werking van de Europese 
Unie, en op andere activiteiten die met 
name op het gebied van cultuur, 
onderzoek, industrie- en cohesiebeleid en 
externe betrekkingen worden ontplooid.

acties die in het kader van het programma 
worden uitgevoerd een Europese 
toegevoegde waarde alsook een betere 
coördinatie, grotere effectiviteit en 
zichtbaarheid hebben en een aanvulling 
vormen op, en budgettaire synergieën 
aangaan met de activiteiten van de 
lidstaten, in overeenstemming met artikel 
167, lid 4, van het Verdrag betreffende de 
werking van de Europese Unie, en op 
andere activiteiten die met name op het 
gebied van cultuur, onderzoek, industrie-
en cohesiebeleid en externe betrekkingen 
worden ontplooid.

Amendement 5

Voorstel voor een verordening
Overweging 25

Commissievoorstel Amendement

(25) Met het oog op een doeltreffend 
prestatiebeheer, dat onder meer evaluaties 
en controles omvat, moeten specifieke 
prestatie-indicatoren worden ontwikkeld 
die in de loop der tijd kunnen worden 
gemeten, die realistisch zijn en rekening 
houden met de specifieke opzet van de 
maatregel, en die relevant zijn om de juiste 
rangorde van doelstellingen en activiteiten 
te kunnen bepalen.

(25) Met het oog op een doeltreffend 
prestatiebeheer, dat onder meer evaluaties 
en controles omvat, moeten specifieke 
prestatie-indicatoren worden ontwikkeld 
die in de loop der tijd kunnen worden 
gemeten, die realistisch zijn en rekening 
houden met de specifieke opzet van de 
maatregel, en die relevant zijn om de juiste 
rangorde van doelstellingen en activiteiten 
te kunnen bepalen. De Commissie moet 
jaarlijks de tenuitvoerlegging van het 
programma controleren om de resultaten 
en effecten te beoordelen aan de hand van 
deze indicatoren, die de drempelwaarden 
aangeven op basis waarvan beoordeeld 
wordt in welke mate de doelstellingen van 
het programma bereikt zijn.
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Amendement 6

Voorstel voor een verordening
Overweging 32 bis (nieuw)

Commissievoorstel Amendement

(32 bis) Zonder af te doen aan de 
bevoegdheden van de begrotingsautoriteit 
met betrekking tot de jaarlijkse 
begrotingsprocedure moet de Commissie 
een ontwerpbegroting presenteren voor de 
looptijd  van dit programma die gebaseerd 
is op afzonderlijke begrotingslijnen voor 
elk van de acties van het Programma. Dit 
zorgt voor meer duidelijkheid en 
transparantie bij de toewijzing van de 
middelen aan de verschillende onderdelen 
van het Programma op jaarbasis.

Amendement 7

Voorstel voor een verordening
Overweging 32 ter (nieuw)

Commissievoorstel Amendement

(32 ter) Een verbetering van de uitvoering 
en kwaliteit veronderstelt beleidslijnen om 
de doelstellingen van het programma te 
verwezenlijken en tegelijkertijd te zorgen 
voor een optimaal gebruik van de 
financiële middelen. 

Amendement 8

Voorstel voor een verordening
Overweging 32 quater (nieuw)

Commissievoorstel Amendement

(32 quater) Het is van belang om te 
zorgen voor degelijk financieel beheer van 
het programma en de uitvoering daarvan, 
die zo effectief en gebruikersvriendelijk 
mogelijk moet zijn, waarbij eveneens 
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gezorgd moet worden voor wettelijke 
zekerheid en de toegankelijkheid van het 
programma voor alle deelnemers. 

Amendement 9

Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – lid 1

Commissievoorstel Amendement

1. De financiële middelen voor de 
uitvoering van dit programma vanaf 1 
januari 2014 worden vastgesteld op 
17 299 000 000 EUR.

1. In de zin van artikel [...] van het 
Interinstitutioneel Akkoord van .../.... 
tussen het Europees Parlement, de Raad 
en de Commissie betreffende 
samenwerking in begrotingszaken en een 
goed financieel beheer, worden de 
financiële middelen voor de uitvoering van 
dit programma vanaf 1 januari 2014 
vastgesteld op 17 299 000 000 EUR en dit 
vertegenwoordigt het voornaamste 
referentiekader voor de 
begrotingsautoriteit gedurende de 
jaarlijkse begrotingsprocedure.

De volgende bedragen worden toegewezen 
aan de acties van het programma:

De volgende bedragen worden toegewezen 
aan de acties van het programma:

bis) 16 741 738 000 euro voor acties op het 
gebied van onderwijs, beroepsopleiding en 
jeugd, zoals bedoeld in artikel 6, lid 1;

a) 97% voor acties op het gebied van 
onderwijs, beroepsopleiding en jeugd, 
waarvan 7% voor jeugd, zoals bedoeld in 
artikel 6, lid 1;

Voor elk van deze sectoren worden de 
volgende minimumtoewijzingen voorzien:
Hoger onderwijs: XX%
Beroepsonderwijs en -opleiding en 
volwasseneneducatie: XX%, waarvan 
voor volwassenenonderwijs: XX%
- schoolonderwijs: XX%
Deze indicatieve percentages kunnen door 
de begrotingsautoriteit voor de tweede 
helft van de programmeringsperiode 
aangepast worden na het evaluatieverslag 
van de Commissie.

ter) 318 435 000 euro voor de Jean b) 2% voor de Jean Monnet-activiteiten, 
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Monnet-activiteiten, zoals bedoeld in 
artikel 10;

zoals bedoeld in artikel 10;

quarter) 238 827 000 euro voor aan 
activiteiten op het gebied van sport, zoals 
omschreven in hoofdstuk III.

c) 1% voor aan activiteiten op het gebied 
van sport, zoals omschreven in hoofdstuk 
III.

Motivering

Het gebruik van indicatieve percentages in plaats van cijfers heeft als voordeel dat de 
oorspronkelijke verdeelsleutel, die gehanteerd is bij de algemene toewijzing van de middelen, 
gehandhaafd kan worden en los staat van de feitelijke bedragen waarover uiteindelijk 
overeenstemming wordt bereikt. Bovendien dient de verdeling per sector deel uit te maken 
van de wettelijke grondslag omdat het de verantwoordelijkheid is van de begrotingsautoriteit 
om te beslissen waar de kredieten aan toegewezen worden. De beslissing over de bedragen 
die toegewezen worden per sector valt echter onder de bevoegdheden van de commissie ten 
principale.

Amendement 10

Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – lid 2 – alinea 1

Commissievoorstel Amendement

2. In aanvulling op het financiële kader 
zoals vermeld in lid 1, en teneinde de 
internationale dimensie van het hoger 
onderwijs te bevorderen, wordt een 
indicatief bedrag van 1 812 100 00029 
euro van de verschillende externe
instrumenten van Titel 4 
(ontwikkelingssamenwerkingsinstrument, 
Europees nabuurschapsinstrument, 
instrument inzake pretoetredingssteun, 
partnerschapsinstrument en Europees 
ontwikkelingsfonds) toegewezen aan acties 
van leermobiliteit naar of vanuit andere 
landen dan die bedoeld in artikel 18, lid 1, 
en aan samenwerking en beleidsdialoog 
met autoriteiten/instellingen/organisaties 
afkomstig uit die landen. De bepalingen 
van deze verordening zijn van toepassing 
op het gebruik van deze middelen.

2. In aanvulling op het financiële kader 
zoals vermeld in lid 1, en teneinde de 
internationale dimensie van het hoger 
onderwijs te bevorderen, wordt een 
indicatief bedrag, dat overeenkomt met 2% 
van de financiële toewijzingen die 
beschikbaar zijn voor de betrokken
instrumenten van Titel 4 
(ontwikkelingssamenwerkingsinstrument, 
Europees nabuurschapsinstrument, 
instrument inzake pretoetredingssteun, 
partnerschapsinstrument en Europees 
ontwikkelingsfonds) toegewezen aan acties 
van leermobiliteit naar of vanuit andere 
landen dan die bedoeld in artikel 18, lid 1, 
en aan samenwerking en beleidsdialoog 
met autoriteiten/instellingen/organisaties 
afkomstig uit die landen. De bepalingen 
van deze verordening zijn van toepassing 
op het gebruik van deze middelen.
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Motivering

Het gebruik van indicatieve percentages in plaats van cijfers heeft als voordeel dat de 
oorspronkelijke verdeelsleutel, die gehanteerd is bij de algemene toewijzing van de middelen, 
gehandhaafd kan worden en los staat van de feitelijke bedragen waarover uiteindelijk 
overeenstemming wordt bereikt.

Amendement 11

Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – lid 3 – alinea 1 bis (nieuw)

Commissievoorstel Amendement

De toegewezen indicatieve percentages 
laten de bevoegdheden van de 
begrotingsautoriteit in het kader van de 
jaarlijkse begrotingsprocedure onverlet.

Motivering

Aangezien de concrete ontwikkelingen voor alle drie de soorten activiteiten (individuele 
leermobiliteit, samenwerking met het oog op innovatie en verspreiding van goede praktijken 
en ondersteuning voor beleidshervorming) zich tot 2020 niet precies laten voorspellen, moet 
de onderlinge verdeling van het budget in 2017 weer bekeken worden.

Amendement 12

Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – alinea 4 bis (nieuw)

Commissievoorstel Amendement

4 bis. De financiële toewijzing voor het 
programma moet ook de subsidies voor 
exploitatiekosten dekken die verstrekt 
worden aan maatschappelijke 
organisaties voor jongerenwerk, waarbij 
de nadruk gelegd dient te worden op 
Europese jongerenorganisaties.

Motivering

Europese jongerenorganisaties hebben aangetoond nuttig dat ze  zijn voor de bevordering en 
uitvoering van allerlei soorten activiteiten voor de jeugd en dat ze de juiste snaar weten te 
raken bij jongeren in heel Europa. Subsidies voor exploitatiekosten afkomstig van de EU-
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begroting zijn vaak de enige bron van inkomsten voor dit soort organisaties en zijn van 
wezenlijk belang voor hun voortbestaan.

Amendement 13

Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – lid 6

Commissievoorstel Amendement

6. De middelen voor de leermobiliteit van 
individuen zoals bedoeld in artikel 6, lid 1, 
onder a), die door nationale agentschappen 
worden beheerd, worden toegewezen op 
basis van de bevolking en de kosten van 
levensonderhoud in de lidstaat, de afstand 
tussen de hoofdsteden van de lidstaten en 
prestaties. 25% van het totale 
subsidiebedrag wordt toegewezen op basis 
van de parameter voor prestaties, aan de 
hand van de in de leden 7 en 8 bedoelde 
criteria.

6. De middelen voor de leermobiliteit van 
individuen zoals bedoeld in artikel 6, lid 1, 
onder a), die door nationale agentschappen 
worden beheerd, worden toegewezen op 
basis van de bevolking en de kosten van 
levensonderhoud in de lidstaat - in de rol 
van thuis- en gastland -, de afstand tussen 
de hoofdsteden van de lidstaten en 
prestaties. 25% van het totale 
subsidiebedrag wordt toegewezen op basis 
van de parameter voor prestaties, aan de 
hand van de in de leden 7 en 8 bedoelde 
criteria.

Amendement 14

Voorstel voor een verordening
Artikel 15 – lid 1 – letter b

Commissievoorstel Amendement

b) de verspreiding van financiële middelen 
in de belangrijkste onderwijssectoren, 
waarbij moet worden gewaarborgd dat met 
de gedurende de looptijd van het 
programma toegewezen middelen een 
significant effect in het hele stelsel teweeg 
wordt gebracht;

b) de verspreiding van financiële middelen 
in de belangrijkste onderwijssectoren, 
waarbij moet worden gewaarborgd dat met 
de gedurende de looptijd van het 
programma toegewezen middelen een 
significant effect in het hele stelsel teweeg 
wordt gebracht en dat de overlap van 
activiteiten vermeden wordt;
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Amendement 15

Voorstel voor een verordening
Artikel 15 – lid 2

Commissievoorstel Amendement

2. In aanvulling op de voortdurende 
controle stelt de Commissie uiterlijk eind 
2017 een evaluatierapport op om de 
doelmatigheid bij het bereiken van de 
doelstellingen, de efficiëntie van het 
programma en zijn Europese toegevoegde 
waarde te beoordelen met het oog op een 
beslissing over de vernieuwing, wijziging 
en schorsing van het programma. Deze 
evaluatie gaat in op de mogelijkheden voor 
vereenvoudiging, de interne en externe 
coherentie, de vraag of alle doelstellingen 
nog steeds relevant zijn, en op de bijdrage 
van de maatregelen tot de prioriteiten van 
de Unie inzake slimme, duurzame en 
inclusieve groei. Ook wordt rekening 
gehouden met evaluatieresultaten inzake 
het effect op lange termijn van de vorige 
programma’s (Een leven lang leren, Jeugd 
in actie en Erasmus Mundus en andere 
internationale programma's voor hoger 
onderwijs).

2. In aanvulling op de voortdurende 
controle stelt de Commissie uiterlijk 30 
juni 2017 een evaluatierapport op om de 
doelmatigheid bij het bereiken van de 
doelstellingen, de efficiëntie van het 
programma en zijn Europese toegevoegde 
waarde te beoordelen met het oog op een 
beslissing over de vernieuwing, wijziging 
en schorsing van het programma. Deze 
evaluatie gaat in op de mogelijkheden voor 
vereenvoudiging, de interne en externe 
coherentie, de vraag of alle doelstellingen 
nog steeds relevant zijn, en op de bijdrage 
van de maatregelen tot de prioriteiten van 
de Unie inzake slimme, duurzame en 
inclusieve groei. Ook wordt rekening 
gehouden met evaluatieresultaten inzake 
het effect op lange termijn van de vorige 
programma’s (Een leven lang leren, Jeugd 
in actie en Erasmus Mundus en andere 
internationale programma's voor hoger 
onderwijs).

Motivering

Het evaluatieverslag van de Commissie over het programma wordt nu aangekondigd voor 
"uiterlijk eind 2017". De tijd in overwegend, die nodig is voor eventuele wijzingen aan het 
programma naar aanleiding van dit verslag, kan  voorgesteld worden om deze uiterste 
termijn naar voren te halen tot halverwege 2017.

Amendement 16

Voorstel voor een verordening
Artikel 21 – lid 5

Commissievoorstel Amendement

5. De nationale autoriteit controleert en 
superviseert het beheer van het 
programma op nationaal niveau. Zij 

5. In samenwerking met de Commissie 
controleert en superviseert de nationale 
autoriteit het nationaal agentschap, waarbij 
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informeert en raadpleegt de Commissie 
bijtijds over elk voorgenomen besluit dat 
aanzienlijke gevolgen zou kunnen hebben 
voor het beheer van het programma, 
vooral wat het nationaal agentschap 
betreft.

zij elkaar informeren over hun activiteiten 
op dit terrein.

Motivering

De relatie wat betreft de samenwerking tussen de Europese Commissie, de nationale 
agentschappen en de nationale autoriteit is onevenwichtig (doordat de rol van de nationale 
autoriteit beperkt is tot de nationale medefinanciering en de verantwoordelijkheid voor iedere 
onregelmatigheid bij de uitvoering van het programma op nationaal niveau). De Commissie 
en de nationale autoriteit moeten een gelijkwaardige rol hebben en samenwerken op het 
terrein van controle en supervisie. In dit aspect dient er rekening gehouden te worden met de 
bepalingen van het huidige besluit van het programma "Een leven lang leren".
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