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KORT BEGRUNDELSE

Kommissionen foreslår, at den internationale dimension af samarbejdet om videregående 
uddannelser (herunder størstedelen af aktioner, der for øjeblikket dækkes af Europa-
Parlamentets og Rådets afgørelse om Erasmus Mundus af 20081) integreres fuldstændigt i den 
nye forordning, der opretter "Erasmus for alle: EU-programmet for almen uddannelse, 
erhvervsuddannelse, ungdom og idræt". Finansiering af aktioner i forbindelse med 
videregående uddannelser i tredjelande skal komme fra de eksterne finansieringsinstrumenter, 
herunder det fremtidige instrument til finansiering af udviklingssamarbejde og Den 
Europæiske Udviklingsfond, og baseres på to flerårige tildelinger. Gennemførelsen følger de 
procedurer, der er fastsat i forordningen om oprettelse af "Erasmus for alle". Kommissionen 
agter med dette forslag at sætte en stopper for fragmentering og øge forudsigeligheden for de 
universiteter og institutioner, som deltager i programmerne.

Ordføreren støtter forslagets overordnede mål, men er bekymret over, at forslaget til "Erasmus 
for alle" indeholder meget få specifikationer om de aktioner, der finansieres under 
instrumentet til finansiering af udviklingssamarbejde og, for så vidt angår AVS-landene, om 
deres forbindelse til Unionens udviklingsmål og landenes udviklingsbehov og strategier.  Den 
foreslåede forordning indeholder desuden ingen bestemmelser med henblik på at sikre, at 
aktioner, hvor finansieringen kommer fra geografiske programmer under instrumentet til 
finansiering af udviklingssamarbejde, er udformet, så de opfylder kriterierne for statslig 
udviklingsbistand, der er fastlagt af OECD/DAC, som fastsat i artikel 2, stk. 2, i 
Kommissionens forslag om instrumentet til finansiering af udviklingssamarbejde 2014-2020.  
Formålet med ordførerens ændringsforslag er derfor:

- at etablere tydeligere referencer til Unionens udviklingsmål, navnlig udryddelse af 
fattigdom

- at sikre, at ODA-kriterierne, der er fastsat af OECD/DAC, opfyldes med de aktioner, der 
finansieres over budgettet for udviklingssamarbejde, navnlig hvad angår udadrettede 
mobilitetsaktioner

- at efterlyse mekanismer med tilknytning til mobilitetsaktioner, der mindsker risikoen for 
"hjerneflugt"

- at sikre, at aktionerne gennemføres i fuld overensstemmelse med det respektive instrument, 
hvorfra finansieringen kommer

- at kræve, at programmeringsprocesserne respekterer partnerlandenes ejerskab
- at fastsætte evaluerings- og rapporteringskrav, der sikrer, at udviklingsmæssige 

konsekvenser måles, og at der skabes fuldstændig gennemsigtighed

Ordføreren ønsker ligeledes at gøre opmærksom på en mindre forskel mellem forslaget til 
retsakt fra Kommissionen og finansieringsoversigten til forslag med hensyn til den del af 
finansieringen, der skal tilvejebringes via de eksterne finansieringsinstrumenter. I 
finansieringsoversigten foreslås det på side 60, at et samlet beløb på 1.812 mio. EUR bevilges 
alene via de eksterne finansieringsinstrumenter under udgiftsområde 4 (og derved udelukkes 
Den Europæiske Udviklingsfond), medens det i forslaget til retsakt i artikel 13 angives, at det 

                                               
1 Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 1298/2008/EF af 16. december 2008 om etablering af et program, 
der skal øge kvaliteten af de videregående uddannelser og fremme den mellemfolkelige forståelse gennem 
samarbejde med tredjelande (Erasmus Mundus) (2009-2013) (EUT L 340 af 19.12.2008, s. 83).
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samlede beløb på EUR 1.812 mio. EUR henviser til finansiering fra alle eksterne finansielle 
instrumenter, hvilket således omfatter Den Europæiske Udviklingsfond. Ordføreren mener, at 
det er tallene i artikel 13 i forslaget til retsakt, der er de korrekte tal.

ÆNDRINGSFORSLAG

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

Ændringsforslag 1

Forslag til forordning
Betragtning 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7) I overensstemmelse med artikel 8 og 10 
i traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde og artikel 21 og 23 i 
chartret om grundlæggende rettigheder skal 
programmet fremme lighed mellem mænd 
og kvinder og bekæmpe 
forskelsbehandling, der er begrundet i køn, 
racemæssig eller etnisk oprindelse, religion 
eller tro, handicap, alder eller seksuel 
orientering.

(7) I overensstemmelse med artikel 8 og 10 
i traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde og artikel 21 og 23 i 
chartret om grundlæggende rettigheder skal 
programmet fremme lighed mellem mænd 
og kvinder og bekæmpe 
forskelsbehandling, der er begrundet i køn, 
racemæssig eller etnisk oprindelse, religion 
eller tro, handicap, alder eller seksuel 
orientering. Det er nødvendigt at udvide 
adgangen for dårligt stillede og sårbare 
grupper og aktivt at håndtere 
handicappede personers særlige 
indlæringsbehov, når programmet 
gennemføres.

Begrundelse

Det er især vigtigt at sikre, at aktioner i udviklingslandene når ud til de fattige og sårbare 
grupper, men dette er også relevant i Europa.

Ændringsforslag 2

Forslag til forordning
Betragtning 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8) Programmet bør have en stærk (8) Programmet bør have en stærk 



AD\915186DA.doc 5/18 PE492.937v02-00

DA

international dimension, navnlig med 
hensyn til videregående uddannelse, ikke 
kun for at forbedre kvaliteten af 
videregående uddannelser i Europa og 
dermed opfylde de bredere ET 2020-
målsætninger og EU's attraktivitet som 
studiested, men også for at fremme den 
mellemfolkelige forståelse og bidrage til en 
bæredygtig udvikling af videregående 
uddannelse i tredjelande.

international dimension, navnlig med 
hensyn til videregående uddannelse, ikke 
kun for at forbedre kvaliteten af 
videregående uddannelser i Europa og 
dermed opfylde de bredere ET 2020-
målsætninger og EU's attraktivitet som 
studiested, men også for at fremme den 
mellemfolkelige forståelse og bidrage til 
udryddelse af fattigdom og til bæredygtig 
udvikling, herunder inden for området 
videregående uddannelse i tredjelande
samt i oversøiske lande og territorier 
associeret med EU. 

Begrundelse

Det vigtigste mål for EU's udviklingssamarbejde, som det er fastsat i traktaten og i forslaget 
til forordningen om oprettelse af et instrument til finansiering af udviklingssamarbejde, bør 
være udtrykkeligt angivet som et mål for forordningen "Erasmus for alle. Ifølge den aktuelle 
OLT-associeringsafgørelse kan OLT deltage i almen uddannelse og erhvervsuddannelse. I det 
nye forslag til afgørelse mindes ligeledes om, at OLT er berettigede til deltagelse i samtlige 
EU's horisontale programmer. Det bør derfor præciseres i denne tekst, at OLT deltager i 
programmet ERASMUS FOR ALLE.

Ændringsforslag 3

Forslag til forordning
Betragtning 17

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(17) Foranstaltninger gennemført af Det 
Europæiske Ungdomsforum, NARIC 
(nationale informationscentre vedrørende 
akademisk anerkendelse), Eurydice, 
Euroguidance og Eurodesk-netværket samt 
eTwinnings National Support Services, 
nationale Europass-centre og de nationale 
informationskontorer i naboskabslande er 
vigtige for at opfylde programmets 
målsætninger, navnlig fordi de 
regelmæssigt kan formidle ajourførte 
oplysninger til Kommissionen om deres 
forskellige aktivitetsområder og formidle 
programresultater fra Unionen og de 
deltagende tredjelande.

(17) Foranstaltninger gennemført af Det 
Europæiske Ungdomsforum, NARIC 
(nationale informationscentre vedrørende 
akademisk anerkendelse), Eurydice, 
Euroguidance og Eurodesk-netværket samt 
eTwinnings National Support Services, 
nationale Europass-centre og de nationale 
informationskontorer i naboskabslande er 
vigtige for at opfylde programmets 
målsætninger, navnlig fordi de 
regelmæssigt kan formidle ajourførte 
oplysninger til Kommissionen om deres 
forskellige aktivitetsområder og formidle 
programresultater fra Unionen og dens 
associerede oversøiske lande og territorier 
samt de deltagende tredjelande.
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Begrundelse

Ifølge den aktuelle OLT-associeringsafgørelse kan OLT deltage i almen uddannelse og 
erhvervsuddannelse. I det nye forslag til afgørelse mindes ligeledes om, at OLT er berettigede 
til deltagelse i samtlige EU's horisontale programmer. Det bør derfor præciseres i denne 
tekst, at OLT deltager i programmet ERASMUS FOR ALLE.

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, 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 og sammenhæng i 
udviklingspolitikken i overensstemmelse 
med artikel 208 i traktaten om Den 
Europæiske Unions funktionsmåde.

Ændringsforslag 5

Forslag til forordning
Betragtning 27

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(27) Der bør fastlægges resultatkriterier, 
som fordelingen af budgetmidler mellem 
medlemsstaterne til aktioner, der forvaltes 
af de nationale kontorer, bør baseres på.

(27) Der bør fastlægges målbare 
resultatkriterier, som fordelingen af 
budgetmidler mellem medlemsstaterne til 
aktioner, der forvaltes af de nationale 
kontorer, bør baseres på.

Ændringsforslag 6
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Forslag til forordning
Betragtning 29 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(29a) Enkeltpersoner fra et oversøisk land 
eller territorium (OLT) og de offentlige 
og/eller private kompetente organer og 
institutioner i et OLT kan deltage i 
Unionens programmer i 
overensstemmelse med bestemmelserne i 
Rådets afgørelse om de oversøiske landes 
og territoriers associering med Den 
Europæiske Union.

Begrundelse

Ifølge den aktuelle OLT-associeringsafgørelse kan OLT deltage i almen uddannelse og 
erhvervsuddannelse. I det nye forslag til afgørelse mindes ligeledes om, at OLT er berettigede 
til deltagelse i samtlige EU's horisontale programmer. Det bør derfor præciseres i denne 
tekst, at OLT deltager i programmet ERASMUS FOR ALLE.

Ændringsforslag 7

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Programmet omfatter uddannelse på alle 
niveauer i et livslangt læringsperspektiv, 
navnlig videregående uddannelse, 
erhvervsuddannelse og voksenuddannelse, 
skoleundervisning og ungdom.

3. Programmet omfatter uddannelse på alle 
niveauer i et livslangt læringsperspektiv, 
navnlig videregående uddannelse, 
erhvervsuddannelse, uformel læring og 
voksenuddannelse, skoleundervisning og 
ungdom, og programmet støtter ligeledes 
aktiviteter på sportsområdet.

Ændringsforslag 8

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Det omfatter en international dimension, 
jf. artikel 21 i traktaten om Den 

4. Det omfatter en international dimension, 
der sigter mod at støtte Unionens 
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Europæiske Union, og støtter også 
aktiviteter på idrætsområdet.

optræden udadtil, bl.a. dens 
udviklingsmål, gennem samarbejde 
mellem Unionen og tredjelande. 

Begrundelse

Stykket om den internationale dimension bør henvise specifikt til udviklingsmålene for 
Unionens optræden udadtil.

Ændringsforslag 9

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Programmet har til formål at bidrage til 
opfyldelsen af målsætningerne i Europa 
2020-strategien og strategirammen for det 
europæiske samarbejde på 
uddannelsesområdet (ET 2020), herunder 
de tilsvarende benchmarks, til de nye 
rammer for det europæiske samarbejde på 
ungdomsområdet (2010-2018), til den 
bæredygtige udvikling af tredjelande inden 
for videregående uddannelse og til 
udvikling af den europæiske dimension 
inden for idræt.

1. Programmet har til formål at bidrage til 
opfyldelsen af målsætningerne i Europa 
2020-strategien og strategirammen for det 
europæiske samarbejde på 
uddannelsesområdet (ET 2020), herunder 
de tilsvarende benchmarks, til de nye 
rammer for det europæiske samarbejde på 
ungdomsområdet (2010-2018), til 
udryddelse af fattigdom og til den 
bæredygtige udvikling af tredjelande, 
navnlig inden for videregående 
uddannelse, uddannelse og opbyggelse af 
færdigheder samt til udvikling af den 
europæiske dimension inden for idræt.

Ændringsforslag 10

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 1 – litra d – første del

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(d) at fremme den internationale dimension 
af uddannelse og ungdom betydeligt i 
forbindelse med videregående uddannelser 
ved at gøre videregående uddannelser i 
Unionen mere attraktive og støtte EU's 
indsats udadtil, herunder udviklingsmålene, 
gennem fremme af mobiliteten og 
samarbejdet mellem videregående 

(d) at fremme den internationale dimension 
af uddannelse og ungdom betydeligt i 
forbindelse med videregående uddannelser 
ved at gøre videregående uddannelser i 
Unionen mere attraktive, at støtte EU's 
indsats udadtil, herunder udviklingsmålene, 
gennem fremme af mobiliteten og 
samarbejdet mellem videregående 
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uddannelsesinstitutioner i Unionen og 
tredjelande og målrettet 
kapacitetsopbygning i tredjelande

uddannelsesinstitutioner i Unionen og dens 
associerede oversøiske lande og territorier 
samt tredjelande og målrettet 
kapacitetsopbygning i tredjelande, i givet 
fald i overensstemmelse med de mål, der 
er fastsat i de eksterne 
finansieringsinstrumenter, som 
finansieringen af aktionerne kommer fra. 

Begrundelse

Udvikling bør være selvstændigt mål og ikke blot et middel til at styrke den internationale 
dimension af uddannelse. Aktioner, for hvilke det gælder, at finansieringen kommer fra 
eksterne finansieringsinstrumenter, bør baseres på målene for de respektive instrumenter. 
Ifølge den aktuelle OLT-associeringsafgørelse kan OLT deltage i almen uddannelse og 
erhvervsuddannelse. I det nye forslag til afgørelse mindes ligeledes om, at OLT er berettigede 
til deltagelse i samtlige EU's horisontale programmer. Det bør derfor præciseres i denne 
tekst, at OLT deltager i programmet ERASMUS FOR ALLE.

Ændringsforslag 11

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Med hensyn til aktioner under stk.1, 
hvor finansieringen kommer fra 
instrumentet til finansiering af 
udviklingssamarbejde eller Den 
Europæiske Udviklingsfond, skal alle 
aktioner være i overensstemmelse med 
mål og principper i forordningen om 
oprettelse af et instrument til finansiering 
af udviklingssamarbejde og AVS-EU-
partnerskabsaftalen. Navnlig når 
finansieringen kommer fra instrumentet 
til finansiering af udviklingssamarbejde, 
skal ODA-kriterierne, der er fastsat af 
OECD i henhold til bestemmelserne i 
artikel 2, stk. 2, i den forordning, 
overholdes.
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Ændringsforslag 12

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 2 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2b. I forbindelse med aktioner, hvor 
finansieringen kommer fra instrumentet 
til finansiering af udviklingssamarbejde, 
skal mobilitetsstipendier for så vidt angår 
udadrettet mobilitet kun tildeles forskere, 
der forsker i eller underviser på områder, 
der er relevante for udviklingslandenes 
problemer, og for vidt angår indadrettet 
mobilitet, tildeles studerende eller 
forskere, der studerer eller forsker i 
områder, der er relevante for 
udviklingslandenes problemer.

Begrundelse

De aktioner, der finansieres under instrumentet til finansiering af udviklingssamarbejde, skal 
opfylde de kriterier, der er fastsat af OECD/DAC for officiel udviklingsbistand. Disse 
betingelser gør det ikke muligt at støtte udadrettet mobilitet for studerende i EU og kræver, at 
uddannelsesområderne er forbundet med udvikling.

Ændringsforslag 13

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 2 c (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2c. For så vidt angår aktioner, hvor 
finansieringen kommer fra instrumentet 
til finansiering af udviklingssamarbejde 
eller Den Europæiske Udviklingsfond, bør 
der etableres mekanismer, der sikrer, at 
udvælgelseskriteriet er baseret på 
kvalifikationer og prioriterer tildeling af 
stipendier til socioøkonomisk dårligt 
stillede grupper og befolkninger i sårbare 
situationer og tilskynder statsborgere fra 
udviklingslande til at vende tilbage til 
deres oprindelsesland efter udløbet af 
deres studie- eller forskningsperiode for at 
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gøre det muligt for dem at bidrage til den 
økonomiske udvikling og velfærd i det 
pågældende udviklingsland. 

Begrundelse

Hjerneflugt bør undgås ved at opfordre studerende og forskere til at vende tilbage til deres 
oprindelsesland. Ved at fokusere på dårligt stillede grupper styrkes forbindelsen mellem 
aktioner i forbindelse med videregående uddannelser og bekæmpelse af fattigdom.

Ændringsforslag 14

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Under denne aktion ydes der endvidere 
støtte til udvikling, kapacitetsopbygning, 
regional integration, videnudveksling og 
moderniseringsprocesser gennem 
partnerskaber mellem videregående 
uddannelsesinstitutioner i Unionen og 
tredjelande samt i ungdomssektoren, 
navnlig med hensyn til peerlæring og 
fælles uddannelsesprojekter, med henblik 
på at fremme regionalt samarbejde, navnlig 
med naboskabslande.

2. Under denne aktion ydes der endvidere 
støtte til udvikling, kapacitetsopbygning, 
regional integration, videnudveksling og 
moderniseringsprocesser gennem 
partnerskaber mellem videregående 
uddannelsesinstitutioner i Unionen og 
tredjelande samt i ungdomssektoren, 
navnlig med hensyn til peerlæring og 
fælles uddannelsesprojekter, med henblik 
på at fremme regionalt samarbejde, navnlig 
med naboskabslande. Aktioner, hvor 
finansieringen kommer fra instrumentet 
til finansiering af udviklingssamarbejde 
eller Den Europæiske Udviklingsfond, 
skal bidrage til partnerlandenes 
bæredygtige udvikling og baseres på og 
tilpasses nationale og regionale 
udviklingsstrategier.

Ændringsforslag 15

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Under denne aktion ydes der også støtte 
til politisk dialog med tredjelande og 
internationale organisationer.

2. Under denne aktion ydes der også støtte 
til politisk dialog med tredjelande og 
internationale organisationer. Aktioner, 
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hvor finansieringen kommer fra 
instrumentet til finansiering af 
udviklingssamarbejde eller Den 
Europæiske Udviklingsfond, skal bidrage 
til partnerlandenes bæredygtige udvikling 
og baseres på og tilpasses nationale og 
regionale udviklingsstrategier.

Ændringsforslag 16

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 1 812 100 000 EUR 
fra de 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. 

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 
samlede finansielle referencebeløb, der er 
medtaget i de forskellige instrumenter for 
EU's optræden 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, samtidig med 
at de sikrer overensstemmelse med 
retsgrundlaget for instrumenterne for 
samarbejdet udadtil, som finansieringen 
kommer fra. 

Begrundelse

Samtidig med at gennemførelsen af "Erasmus for alle"-aktionerne vil følge proceduren i 
forordningen "Erasmus for alle", bør det sikres, at der er overensstemmelse med de 
respektive instrumenter for samarbejde udadtil.
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Ændringsforslag 17

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Finansieringen stilles til rådighed gennem 
to flerårige tildelinger, der dækker hhv. de 
første fire år og de resterende 3 år. 
Finansieringen vil blive afspejlet i den 
flerårige vejledende programmering for 
disse instrumenter i overensstemmelse med 
de fastlagte behov og prioriteringer for de 
pågældende lande. Tildelingerne kan 
ændres, hvis forholdene uventet ændrer sig 
på afgørende vis, eller hvis der sker 
politiske ændringer, i overensstemmelse 
med EU's prioriteringer hvad angår 
forbindelserne udadtil. Samarbejde med 
ikke-deltagende lande kan, hvor det er 
relevant, baseres på supplerende 
bevillinger fra partnerlandene, som 
tilvejebringes efter procedurer, der aftales 
med disse lande.

Finansieringen stilles til rådighed gennem 
to flerårige tildelinger. Finansieringen vil 
blive baseret på den flerårige vejledende 
programmering for disse instrumenter i 
overensstemmelse med de fastlagte behov 
og prioriteringer for de pågældende lande, 
og, for så vidt angår instrumentet til 
finansiering af udviklingssamarbejde, 
præcisere den regionale fordeling, og den 
aktionstype, der skal støttes. Tildelingerne 
kan ændres, hvis forholdene uventet 
ændrer sig på afgørende vis, eller hvis der 
sker politiske ændringer, i 
overensstemmelse med EU's prioriteringer 
hvad angår forbindelserne udadtil i 
overensstemmelse med de procedurer, der 
er fastsat i de respektive 
finansieringsinstrumenter. Samarbejde 
med ikke-deltagende lande kan, hvor det er 
relevant, baseres på supplerende 
bevillinger fra partnerlandene, som 
tilvejebringes efter procedurer, der aftales 
med disse lande.

Begrundelse

Programmeringsprocessen bør følge den procedure, der er fastsat i de respektive 
instrumenter for finansiering udadtil og sikre den nødvendige respekt for partnerlandenes 
ejerskab og sikre sammenhæng med overordnede strategier for lande og regioner. Tildelinger 
kan udelukkende fastsættes på dette grundlag.

Ændringsforslag 18

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 

6. De midler til enkeltes læringsmobilitet, 
jf. artikel 6, stk. 1, litra a), der skal 
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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.

forvaltes af et nationalt kontor, tildeles på 
grundlag af befolkningens størrelse og 
leveomkostningerne i medlemsstaten, 
afstanden mellem medlemsstaternes 
hovedstæder samt resultater. Ved tildeling 
af midler tages der behørigt hensyn til den 
særligt store afstand for studerende i EU's 
yderste periferi og de oversøiske lande og 
territorier. Sidstnævnte parameter tegner 
sig for 25 % af de samlede midler i 
henhold til de kriterier, der er omhandlet i 
stk. 7 og 8.

Begrundelse

Der må indskrives særlige bestemmelser om studerende fra EU's oversøiske områder, især 
med hensyn til midler til mobilitet, da de bor så langt fra det europæiske kontinent.

Ændringsforslag 19

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 1 – litra b a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) bidrag til udryddelse af fattigdom og 
bæredygtig udvikling i tredjelande

Begrundelse

Udvikling er nævnt som et selvstændigt mål i artikel 4 og bør derfor også lede overvågning og 
evaluering.

Ændringsforslag 20

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Kommissionen medtager i sin årlige 
rapport om gennemførelsen af 
forordningen om oprettelse af et 
instrument til finansiering af 
udviklingssamarbejde en liste over alle 
"Erasmus for alle"-aktiviteter, som er 
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blevet finansieret ved hjælp af midler, der 
er stillet til rådighed fra dette instrument, 
samt deres overensstemmelse med målene 
og principperne i denne forordnings 
artikel 2 og 3. 

Begrundelse

Gennemførelsen af Erasmus Mundus-aktioner fulgte før i tiden procedurerne i forordningen 
om oprettelse af et instrument til finansiering af udviklingssamarbejde. Eftersom 
gennemførelsen for fremtiden følger forordningen "Erasmus for alle", bør jævnlig 
rapportering sikre gennemsigtigheden for Udvalget om Oprettelse af et Instrument til
Finansiering af Udviklingssamarbejde og Parlamentet om overensstemmelsen med 
forordningen om oprettelse af et instrument til finansiering af udviklingssamarbejde og 
navnlig dennes ODA-mål i artikel 2.

Ændringsforslag 21

Forslag til forordning
Artikel 18 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) medlemsstaterne a) medlemsstaterne og de oversøiske lande 
og territorier, der er nævnt i bilag II til 
traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde

Begrundelse

Ifølge den aktuelle OLT-associeringsafgørelse kan OLT deltage i almen uddannelse og 
erhvervsuddannelse. I det nye forslag til afgørelse mindes ligeledes om, at OLT er berettigede 
til deltagelse i samtlige EU's horisontale programmer. Det bør derfor præciseres i denne 
tekst, at OLT deltager i programmet ERASMUS FOR ALLE.

Ændringsforslag 22

Forslag til forordning
Artikel 19 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) relevante EU-politikker, navnlig inden 
for kultur og medier, beskæftigelse, 
sundhed, forskning og innovation, 
erhvervsliv, retlige anliggender, 
forbrugeranliggender, udvikling og

a) relevante EU-politikker, navnlig inden 
for kultur og medier, beskæftigelse, 
sundhed, forskning og innovation, 
erhvervsliv, retlige anliggender, 
forbrugeranliggender, samhørighedspolitik 
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samhørighedspolitik og udviklingspolitik; 

Begrundelse

Denne ændring gør det klar, at der henvises til Unionens internationale udviklingspolitik og 
ikke den interne, regionale udviklingspolitik.
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