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KORTFATTAD MOTIVERING

Den 23 november 2011 antog kommissionen sitt förslag till förordning om inrättande av 
”Erasmus för alla”, unionens program för allmän utbildning, yrkesutbildning, ungdom och 
idrott.

Förslaget tar hänsyn till resultaten från det offentliga samråd som genomförts och till 
fyra konsekvensanalyser av de tre befintliga programmen inom detta område 
(Livslångt lärande, Ungdom på väg och Erasmus Mundus) och de förberedande åtgärderna 
inom idrottsområdet enligt den fleråriga budgetramen 2007–2013.

Analysen av resultaten ledde fram till beslutet att föreslå ett enda program och på så sätt 
effektivisera alla unionsåtgärder inom området allmän utbildning, yrkesutbildning, ungdom 
och idrott. Detta förhållningssätt överensstämmer med vad som föreskrivs i kommissionens 
meddelande ”En förenklingsplan för den fleråriga budgetramen 2014–2020” från 
februari 2012, där kommissionens linje för alla nya program i den kommande fleråriga 
budgetramen fastställs i fråga om rationalisering av befintliga instrument, större synergier 
mellan instrumenten, minskad byråkrati och minskade förvaltningskostnader.

Enligt kommissionen kommer Erasmus för alla-programmet att harmonisera och förenkla 
reglerna för programmen på grundval av en resultatbaserad resursfördelning. Ett strikt 
samband med bestämmelserna i budgetförordningen inrättas.

Budgetkonsekvenser

Kommissionen föreslår en total preliminär finansieringsram på 19,1 miljoner euro för 
perioden 2014–2020.

Den största delen av anslagen (17,3 miljoner euro) hör till rubrik 1a med följande preliminära 
fördelning1:

– Central insats 1 – Enskilda personers rörlighet i utbildningssyfte: 65 % (ca 2/3 av den 
tillgängliga budgeten),

– Central insats 2 – Samarbete för innovation och god praxis: 26 %,

– Central insats 3 – Stöd till politiska reformer: 4 %,

– Driftsbidrag till nationella programkontor: 3 %,

– Administrativa utgifter: 2 %.

I kommissionens meddelande om Erasmus för alla anges dessutom följande fördelning bland 
de olika utbildningssektorerna (som motsvarar nivåerna för samma program i budgetramen 
2007–2013):

– Högre utbildning: 25 %,

                                               
1 inklusive 2 % för Jean Monnet och 1 % för idrott.
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– Yrkesutbildning och vuxenutbildning: 17 %,

varav vuxenutbildning: 2 %,

– Skolutbildning: 7 %,

– Ungdom: 7 %.

Återstående 1,812 miljoner euro ska komma från följande instrument under rubrik 4: 
instrumentet för utvecklingssamarbete, europeiska grannskapsinstrumentet, 
föranslutningsinstrumentet, partnerskapsinstrumentet samt Europeiska utvecklingsfonden. 
Dessa anslag ska omfatta de nuvarande internationella programmen (Erasmus Mundus, 
Tempus, Edulink och Alfa).

Inom programmet kommer ett särskilt kapitel att ägnas åt idrott (1 % av budgeten) och 
en särskild artikel åt Jean Monnet-initiativet (2% av budgeten).

Resursfördelningen kommer att beslutas på flerårig basis på respektive 4 och 3 år så att 
projektens stabilitet kan garanteras.

Den totala budgeten som kommissionen föreslår för Erasmus för alla-programmet utgör 
en ökning på kring 70 % jämfört med den totala budgeten som tilldelades motsvarande 
program enligt rubrik 1a, 3b och 4 under programperioden 2007–2013 (11 375 miljoner euro 
enligt kommissionens uppgifter).

Den största delen av ökningen rör finansiering av högre utbildning och yrkesutbildning.

Bidraget från rubrik 4 ökar med 28 % jämfört med vad som föreskrivs i den nuvarande 
programperioden för de berörda programmen (Erasmus Mundus, Tempus, Alfa och Edulink).

Föredraganden vill understryka att det föreslagna beloppet endast är preliminärt och att den 
slutliga budgettilldelningen till detta program kommer att bli känt först efter det att 
förhandlingarna om nästa fleråriga budgetram har slutförts.

Därför vill föredraganden ersätta alla preliminära belopp i förslaget (både under rubrik 1a och 
rubrik 4) med relativa procentsatser för att förhållandena i kommissionens ursprungliga 
förslag ska vara oberoende av de fastställda beloppen i den nuvarande fleråriga budgetramen.

Dessutom är föredraganden övertygad om att fördelningen per sektor bör utgöra en del av den 
rättsliga grunden och underställas beslut av budgetmyndigheten med möjlighet till justeringar 
senare under programperioden på grundval av kommissionens utvärderingsrapport. 
I synnerhet bör det föreskrivas en separat budgettilldelning (vilket innebär en separat 
budgetpost) till ungdomssektorn, som inte är tillräckligt synlig i det nuvarande förslaget.
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ÄNDRINGSFÖRSLAG

Budgetutskottet uppmanar utskottet för kultur och utbildning att som ansvarigt utskott infoga 
följande ändringsförslag i sitt betänkande:

Ändringsförslag 1

Förslag till lagstiftningsresolution
Punkt 1a (ny)

Förslag till lagstiftningsresolution Ändringsförslag

1a. Europaparlamentet framhåller att den 
finansieringsram som anges i 
lagstiftningsförslaget endast är 
vägledande för den lagstiftande 
myndigheten och inte kan avgöras innan 
en överenskommelse uppnåtts om 
förslaget till förordning om den fleråriga 
budgetramen för perioden 2014–2020.

Motivering

Finansieringsramen som anges i lagstiftningsförslaget är bara vägledande och kan inte 
fastställas innan en överenskommelse uppnåtts om förordningen om den fleråriga 
budgetramen.

Ändringsförslag 2

Förslag till lagstiftningsresolution
Punkt 1b (ny)

Förslag till lagstiftningsresolution Ändringsförslag

1b. Europaparlamentet erinrar om sin 
resolution av den 8 juni 2011 ”Investering 
i framtiden: en ny flerårig budgetram för 
ett konkurrenskraftigt och hållbart 
Europa för alla”1. Parlamentet upprepar 
att det krävs tillräckliga ytterligare 
resurser i nästa fleråriga budgetram för 
att unionen ska kunna uppfylla de 
nuvarande politiska prioriteringarna och 
de nya uppgifter som föreskrivs i 
Lissabonfördraget samt reagera på 
oförutsedda händelser. Parlamentet 
uppmanar rådet – om det inte delar denna 
uppfattning – att tydligt ange vilka av dess 
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politiska prioriteringar eller projekt som 
skulle kunna överges helt och hållet, trots 
deras påvisade europeiska mervärde. 
Parlamentet påpekar att även med en 
ökning av resursnivån för nästa fleråriga 
budgetram med minst fem procent jämfört 
med 2013 års nivå så kan bara ett 
begränsat bidrag lämnas till uppnåendet 
av unionens avtalade mål och åtaganden 
och principen om solidaritet inom 
unionen.
__________
1 Antagna texter, P7_TA(2011)0266.

Ändringsförslag 3

Förslag till förordning
Skäl 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6) Europeiska unionens råd efterlyste den 
12 maj 2009 en strategisk ram för det 
europeiska samarbetet inom allmän 
utbildning och yrkesutbildning (Utbildning 
2020) med fyra strategiska mål som ska 
svara på de utmaningar som kvarstår för att 
skapa ett kunskapsbaserat Europa och se 
till att livslångt lärande blir verklighet för 
alla.

(6) Europeiska unionens råd efterlyste den 
12 maj 2009 en strategisk ram för det 
europeiska samarbetet inom allmän 
utbildning och yrkesutbildning (Utbildning 
2020) med fyra strategiska mål som ska 
svara på de utmaningar som kvarstår för att 
skapa ett kunskapsbaserat Europa och se 
till att livslångt lärande blir verklighet för 
alla. Dessa mål kan uppnås enbart om 
tillräckliga medel tillgängliggörs.

Ändringsförslag 4

Förslag till förordning
Skäl 24

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(24) Ett europeiskt mervärde bör garanteras 
för alla insatser som genomförs inom 
programmets ram; de bör även komplettera
medlemsstaternas aktiviteter i enlighet med 
artikel 167.4 i fördraget om Europeiska 
unionens funktionssätt och andra 

(24) Ett europeiskt mervärde bör garanteras 
för alla insatser som genomförs inom 
programmets ram; de bör även samordnas 
och kompletteras i större utsträckning, 
vara effektivare, synligare och ha större 
budgetsynergier med medlemsstaternas 
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aktiviteter, framför allt inom kultur, 
forskning, industri- och 
sammanhållningspolitik och yttre 
förbindelser.

aktiviteter i enlighet med artikel 167.4 i 
fördraget om Europeiska unionens 
funktionssätt och andra aktiviteter, framför 
allt inom kultur, forskning, industri- och 
sammanhållningspolitik och yttre 
förbindelser.

Ändringsförslag 5

Förslag till förordning
Skäl 25

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(25) För en effektiv ledning av 
utvecklingen, inklusive utvärdering och 
övervakning, krävs särskilda 
resultatindikatorer som kan mätas över tid, 
som är realistiska och som även återspeglar 
ingripandets syfte samt är relevanta för 
respektive hierarki av mål och aktiviteter.

(25) För en effektiv ledning av 
utvecklingen, inklusive utvärdering och 
övervakning, krävs särskilda 
resultatindikatorer som kan mätas över tid, 
som är realistiska och som även återspeglar 
ingripandets syfte samt är relevanta för 
respektive hierarki av mål och aktiviteter.
Kommissionen bör årligen övervaka
genomförandet av programmet för att 
bedöma resultat och effekter med hjälp av 
dessa indikatorer, vilka ska utgöra den 
minsta grunden för bedömning av i vilken 
utsträckning målen för programmet har 
uppnåtts.

Ändringsförslag 6

Förslag till förordning
Skäl 32a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(32a) Kommissionen bör lägga fram ett 
budgetförslag för den tid som programmet 
pågår, som baseras på separata
budgetposter för var och en av insatserna 
i programmet, samtidigt som den 
respekterar budgetmyndighetens 
befogenheter inom ramen för det årliga 
budgetförfarandet. Detta kommer att 
skapa större klarhet och öppenhet kring 
resursfördelningen till de olika delarna i 
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programmet på eventuell årsbasis.

Ändringsförslag 7

Förslag till förordning
Skäl 32b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(32b) Vid arbetet med att uppnå 
programmets mål och samtidigt 
säkerställa en optimal användning av de 
ekonomiska resurserna bör man ha som 
rättesnöre att genomförandet ska bli 
effektivare och pengarna användas bättre.

Ändringsförslag 8

Förslag till förordning
Skäl 32c (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(32c) Programmet måste kännetecknas av 
sund ekonomisk förvaltning, genomföras 
så effektivt och användarvänligt som 
möjligt och samtidigt garantera ett tydligt 
rättsläge och vara tillgängligt för alla 
deltagande.

Ändringsförslag 9

Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Finansieringsramen för genomförande 
av detta program från den 1 januari 2014 
ska vara 17 299 000 000 euro.

1. Finansieringsramen för genomförande 
av detta program från den 1 januari 2014, 
som utgör den särskilda referensen för 
budgetmyndigheten under det årliga 
budgetförfarandet, ska i den mening som 
avses i punkt [...] i det interinstitutionella 
avtalet av den .../... mellan 
Europaparlamentet, rådet och 
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kommissionen om samarbete i 
budgetfrågor och sund finansiell 
förvaltning vara 17 299 000 000 euro.

Följande belopp ska anslås till 
programmets insatser:

Följande belopp ska anslås till 
programmets insatser:

a) 16 741 738 000 euro för insatser inom 
allmän utbildning, yrkesutbildning och 
ungdom, enligt vad som framgår av 
artikel 6.1.

a) 97 % för insatser inom allmän 
utbildning, yrkesutbildning och ungdom, 
varav 7 % för ungdom enligt vad som 
framgår av artikel 6.1.

För var och en av dessa sektorer ska 
följande minimianslag föreskrivas:
– Högre utbildning: ...%
– Yrkesutbildning och vuxenutbildning: 
... %, varav vuxenutbildning: ...%
– Skolutbildning: ...%
Dessa preliminära procentsatser kan 
ändras av budgetmyndigheten för den 
andra hälften av programperioden till 
följd av kommissionens 
utvärderingsrapport.

b) 318 435 000 euro för 
Jean Monnet-aktiviteter enligt vad som 
framgår av artikel 10.

b) 2 % för Jean Monnet-aktiviteter enligt 
vad som framgår av artikel 10.

c) 238 827 000 euro för insatser inom 
idrott, enligt vad som framgår av 
kapitel III.

c) 1 % för insatser inom idrott, enligt vad 
som framgår av kapitel III.

Motivering

Om man anger procentsatser i stället för siffror kan man behålla andelen för olika anslag i 
förhållande till den totala finansieringsramen oberoende av det faktiska belopp som man så 
småningom kommer fram till. Dessutom måste fördelningen per sektor utgöra en del av den 
rättsliga grunden eftersom budgetmyndigheten ska besluta hur anslagen ska fördelas. 
Beslutet om vilka belopp som ska tilldelas för varje sektor är dock det ansvariga utskottets 
behörighetsområde.
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Ändringsförslag 10

Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Förutom finansieringsramen som anges i 
punkt 1 och för att främja den 
internationella dimensionen och framför 
allt inom den högre utbildningen, och 
förutom de belopp som anges i artikel 13.1, 
ska ett preliminärt belopp på
1 812 100 00029 euro från de olika 
instrumenten för yttre förbindelser
(instrumentet för utvecklingssamarbete, 
europeiska grannskapsinstrumentet, 
föranslutningsinstrumentet, 
partnerskapsinstrumentet samt Europeiska 
utvecklingsfonden) anslås till insatser inom 
rörlighet i utbildningssyfte till eller från 
andra länder än de länder som anges i 
artikel 18.1 och till samarbete och politisk 
dialog med 
myndigheter/institutioner/organisationer 
från dessa länder. Bestämmelserna i denna 
förordning ska gälla för användningen av 
dessa medel.

2. Förutom finansieringsramen som anges i 
punkt 1 och för att främja den 
internationella dimensionen och framför 
allt inom den högre utbildningen, och 
förutom de belopp som anges i artikel 13.1, 
ska ett preliminärt belopp som motsvarar
2 % av anslagen som finns tillgängliga 
från de deltagande instrumenten 
(instrumentet för utvecklingssamarbete, 
europeiska grannskapsinstrumentet, 
föranslutningsinstrumentet, 
partnerskapsinstrumentet samt Europeiska 
utvecklingsfonden) anslås till insatser inom 
rörlighet i utbildningssyfte till eller från 
andra länder än de länder som anges i 
artikel 18.1 och till samarbete och politisk 
dialog med 
myndigheter/institutioner/organisationer 
från dessa länder. Bestämmelserna i denna 
förordning ska gälla för användningen av 
dessa medel.

Motivering

Om man anger procentsatser i stället för siffror kan man behålla andelen för olika anslag i 
förhållande till den totala finansieringsramen oberoende av det faktiska belopp som man så 
småningom kommer fram till.

Ändringsförslag 11

Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 3 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

De preliminära procentsatserna som 
tilldelas ska inte påverka 
budgetmyndighetens befogenheter inom 
ramen för det årliga budgetförfarandet.
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Motivering

Eftersom man inte kan förutse utvecklingen fram till 2020 inom samtliga tre insatser (enskilda 
personers rörlighet i utbildningssyfte, samarbete för innovation och god praxis och stöd till 
politiska reformer) bör den totala tilldelningen ses över 2017.

Ändringsförslag 12

Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a. Anslagen till programmet bör också 
täcka driftsbidrag till 
ungdomsorganisationer inom det civila 
samhället, med särskild tonvikt på 
europeiska ungdomsorganisationer.

Motivering

Europeiska ungdomsorganisationer har visat sig vara avgörande för att främja och 
genomföra all slags ungdomsverksamhet samt nå ut till ungdomar i unionen. Driftsbidrag 
från EU-budgeten är ofta den enda finansieringskällan för denna typ av organisationer och 
de är väsentliga för deras försörjning.

Ändringsförslag 13

Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. De medel för enskilda personers 
rörlighet i utbildningssyfte som avses i 
artikel 6.1 a och som ska förvaltas av ett 
nationellt programkontor ska tilldelas på 
grundval av befolkningens storlek och 
levnadskostnaderna i medlemsstaten, 
avståndet mellan medlemsstaternas 
huvudstäder och prestationer. 
Prestationsparametern svarar för 25 % av 
de totala medlen enligt de kriterier som 
avses i punkterna 7 och 8.

6. De medel för enskilda personers 
rörlighet i utbildningssyfte som avses i 
artikel 6.1 a och som ska förvaltas av ett 
nationellt programkontor ska tilldelas på 
grundval av befolkningens storlek och 
levnadskostnaderna i hemmedlemsstaten 
och värdmedlemsstaten, avståndet mellan 
medlemsstaternas huvudstäder och 
prestationer. Prestationsparametern svarar 
för 25 % av de totala medlen enligt de 
kriterier som avses i punkterna 7 och 8.
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Ändringsförslag 14

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Fördelningen av medel till de viktigaste 
utbildningssektorerna för att garantera en 
fördelning av finansieringen som ger en 
betydande systemeffekt när programmet 
genomförs.

b) Fördelningen av medel till de viktigaste 
utbildningssektorerna för att garantera en 
fördelning av finansieringen som ger en 
betydande systemeffekt när programmet 
genomförs och förhindrar dubbelarbete.

Ändringsförslag 15

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Förutom den löpande övervakningen ska 
kommissionen utarbeta en 
utvärderingsrapport senast i slutet av 2017 
för att bedöma programmets 
måluppfyllelse, programmets 
resurseffektivitet och dess europeiska 
mervärde med tanke på ett eventuellt beslut 
om förlängning, ändring eller avslutande 
av programmet. Utvärderingen ska ta upp 
utrymmet för förenklingar, programmets 
interna och externa enhetlighet, den 
fortsatta relevansen för samtliga mål samt 
insatsernas bidrag till unionens 
prioriteringar för en smart och hållbar 
tillväxt för alla. Den ska också beakta 
utvärderingsresultaten när det gäller de 
långsiktiga effekterna av de föregående 
programmen (Livslångt lärande, Aktiv 
ungdom, Erasmus Mundus och andra 
internationella program inom högre 
utbildning).

2. Förutom den löpande övervakningen ska 
kommissionen utarbeta en 
utvärderingsrapport senast den 
30 juni 2017 för att bedöma programmets 
måluppfyllelse, programmets 
resurseffektivitet och dess europeiska 
mervärde med tanke på ett eventuellt beslut 
om förlängning, ändring eller avslutande 
av programmet. Utvärderingen ska ta upp 
utrymmet för förenklingar, programmets 
interna och externa enhetlighet, den 
fortsatta relevansen för samtliga mål samt 
insatsernas bidrag till unionens 
prioriteringar för en smart och hållbar 
tillväxt för alla. Den ska också beakta 
utvärderingsresultaten när det gäller de
långsiktiga effekterna av de föregående 
programmen (Livslångt lärande, Aktiv 
ungdom, Erasmus Mundus och andra 
internationella program inom högre 
utbildning).

Motivering

Kommissionens utvärderingsrapport föreskrivs nu till senast i slutet av 2017. Med tanke på 
den tid som behövs för att genomföra eventuella ändringar i programmet till följd av 
rapporten bör tidsfristen tidigareläggas till mitten av 2017.
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Ändringsförslag 16

Förslag till förordning
Artikel 21 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Den nationella myndigheten ska
övervaka och kontrollera programmets 
förvaltning på nationell nivå. Den ska 
underrätta kommissionen och rådgöra 
med den i god tid innan den fattar beslut 
som kan inverka på programmets 
förvaltning, särskilt vad gäller dess
nationella programkontor.

5. Den nationella myndigheten och 
kommissionen ska samarbeta med att
övervaka och kontrollera det nationella 
programkontoret och ska hålla varandra 
underrättade om sin verksamhet på detta 
område.

Motivering

Hur kommissionen, det nationella programkontoret och nationella myndigheter ska 
samarbeta har varit oklart (myndighetens roll har begränsats till nationell medfinansiering 
av programkontoret och att ta ansvar för om programmet inte genomförs korrekt på nationell 
nivå). Kommissionen och den nationella myndigheten bör ha likvärdig roll och samarbeta när 
det gäller övervakning och kontroll. Bestämmelserna i det nuvarande beslutet om 
programmet för livslångt lärande bör beaktas i detta avseende.
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