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ΣΥΝΤΟΜΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Η Επιτροπή προτείνει να ενσωματωθεί πλήρως η διεθνής διάσταση της συνεργασίας για την 
τριτοβάθμια εκπαίδευση (συμπεριλαμβανομένου του μεγαλύτερου μέρους των δράσεων που 
καλύπτονται σήμερα από την απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
για το πρόγραμμα Erasmus Mundus του 20081) στον νέο κανονισμό σχετικά τη θέσπιση του 
προγράμματος «Erasmus για όλους: Το πρόγραμμα της Ένωσης για την εκπαίδευση, την 
κατάρτιση, τη νεολαία και τον αθλητισμό». Τα κονδύλια για τη χρηματοδότηση των δράσεων 
στον τομέα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης σε τρίτες χώρες θα προκύψουν από τα διάφορα 
εξωτερικά χρηματοδοτικά μέσα, συμπεριλαμβανομένου του μελλοντικού μηχανισμού 
αναπτυξιακής συνεργασίας (ΜΑΣ) και του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάπτυξης (ΕΤΑ), και θα 
διατεθούν επί τη βάσει δύο πολυετών χρηματοδοτήσεων. Όσον αφορά την υλοποίηση, θα 
τηρηθούν οι διαδικασίες που προβλέπονται στον κανονισμό για το πρόγραμμα «Erasmus για 
όλους». Με την παρούσα πρόταση, η Επιτροπή σκοπεύει να θέσει τέρμα στον 
κατακερματισμό και να ενισχύσει την προβλεψιμότητα για τα πανεπιστήμια και τα ιδρύματα 
που συμμετέχουν στα προγράμματα.
Η συντάκτρια, ενώ υποστηρίζει τον ευρύτερο στόχο της παρούσας πρότασης, εκφράζει 
ανησυχία για το γεγονός ότι το σχέδιο κανονισμού για το πρόγραμμα «Erasmus για όλους» 
δεν προσδιορίζει επακριβώς ούτε τις προς χρηματοδότηση δράσεις στις χώρες του ΜΑΣ και 
στις χώρες ΑΚΕ, ούτε τη σύνδεσή τους με τους αναπτυξιακούς στόχους της Ένωσης και τις 
αναπτυξιακές ανάγκες και στρατηγικές των εν λόγω χωρών. Επιπλέον, ο προτεινόμενος 
κανονισμός δεν περιλαμβάνει καμία διάταξη που να διασφαλίζει ότι οι δράσεις για τις οποίες 
η χρηματοδότηση αντλείται από τα γεωγραφικά προγράμματα βάσει του ΜΑΣ θα 
σχεδιάζονται κατά τέτοιον τρόπο ώστε να πληρούν τα κριτήρια της επίσημης αναπτυξιακής 
βοήθειας που έχουν ορισθεί από την ΕΑΒ/ΟΟΣΑ, όπως απαιτείται βάσει του άρθρου 2 
παράγραφος 2 της πρότασης της Επιτροπής για τον ΜΑΣ για την περίοδο 2014-2020. 
Κατά συνέπεια, οι τροπολογίες που προτείνει η συντάκτρια επιδιώκουν τους ακόλουθους 
στόχους:
- να διατυπωθούν σαφέστερες αναφορές στους αναπτυξιακούς στόχους της Ένωσης, ιδίως 

σε σχέση με την εξάλειψη της φτώχειας·
- να διασφαλισθεί ότι οι δράσεις που χρηματοδοτούνται από τον ΜΑΣ, ιδίως όσον αφορά τις 

δράσεις σχετικά με την εξωτερική κινητικότητα των σπουδαστών, ικανοποιούν τα κριτήρια 
της ΕΑΒ που έχουν ορισθεί από την ΕΑΒ/ΟΟΣΑ· 

- να ζητηθεί η θέσπιση μηχανισμών οι οποίοι συνδέονται με δράσεις κινητικότητας και 
περιορίζουν τον κίνδυνο «διαρροής εγκεφάλων»·

- να διασφαλισθεί ότι υλοποιούνται δράσεις σε πλήρη συμφωνία με τα αντίστοιχα μέσα από 
τα οποία αντλούνται τα κονδύλια·

- να απαιτηθεί από τις διαδικασίες προγραμματισμού ο σεβασμός της οικειοποίησης εκ 
μέρους των χωρών-εταίρων· 

- να καθοριστούν απαιτήσεις αξιολόγησης και υποβολής εκθέσεων που διασφαλίζουν την 
ποσοτική αποτίμηση του αντίκτυπου στον τομέα της ανάπτυξης και την καθιέρωση 

                                               
1 Απόφαση αριθ. 1298/2008/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Δεκεμβρίου 

2008 σχετικά με τη θέσπιση του προγράμματος δράσης Erasmus Mundus 2009-2013 για την ενίσχυση της 
ποιότητας στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και για την προώθηση της διαπολιτισμικής κατανόησης μέσω της 
συνεργασίας με τρίτες χώρες, ΕΕ L 340 της 19.12.2008, σ. 83.
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καθεστώτος πλήρους διαφάνειας.

Επιπλέον, η συντάκτρια επιθυμεί να επισημάνει ότι υπάρχει μια μικρή απόκλιση μεταξύ της 
νομοθετικής πρότασης της Επιτροπής και του νομοθετικού δημοσιονομικού δελτίου όσον 
αφορά το επίπεδο των κονδυλίων που θα παρέχονται από τα εξωτερικά χρηματοδοτικά μέσα. 
Συγκεκριμένα, ενώ από τη σελίδα 59 του δημοσιονομικού δελτίου προκύπτει ότι συνολικό 
ποσό ύψους 1.812 εκατομμυρίων ευρώ θα διατεθεί μόνο από τα εξωτερικά χρηματοδοτικά 
μέσα του τομέα 4 (εξαιρώντας ως εκ τούτου το ΕΤΑ), το άρθρο 13 της νομοθετικής πρότασης 
προβλέπει ότι το συνολικό ποσό των 1.812 εκατομμυρίων ευρώ αφορά χρηματοδότηση που 
προέρχεται από όλα τα εξωτερικά χρηματοδοτικά μέσα, συμπεριλαμβανομένου επομένως του 
ΕΤΑ. Η συντάκτρια κατανοεί ότι ισχύουν τα ποσά που εμφαίνει το άρθρο 13 της νομοθετικής 
πρότασης.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

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

Τροπολογία 1

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7) Σύμφωνα με τα άρθρα 8 και 10 της 
Συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και τα άρθρα 
21 και 23 του Χάρτη των Θεμελιωδών 
Δικαιωμάτων, το πρόγραμμα προάγει την 
ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών και 
επιδιώκει να καταπολεμήσει κάθε διάκριση 
λόγω φύλου, φυλετικής ή εθνοτικής 
καταγωγής, θρησκείας ή πεποιθήσεων, 
αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου 
προσανατολισμού.

(7) Σύμφωνα με τα άρθρα 8 και 10 της 
Συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και τα άρθρα 
21 και 23 του Χάρτη των Θεμελιωδών 
Δικαιωμάτων, το πρόγραμμα προάγει την 
ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών και 
επιδιώκει να καταπολεμήσει κάθε διάκριση 
λόγω φύλου, φυλετικής ή εθνοτικής 
καταγωγής, θρησκείας ή πεποιθήσεων, 
αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου 
προσανατολισμού. Κατά την εφαρμογή 
του προγράμματος κρίνεται αναγκαία η 
διεύρυνση της πρόσβασης σε ευπαθείς 
και μειονεκτούσες ομάδες, καθώς και η 
έμπρακτη αντιμετώπιση των ειδικών 
μαθησιακών αναγκών των ατόμων με 
αναπηρίες.

Αιτιολόγηση

Έχει ιδιαίτερη σημασία να εξασφαλισθεί ότι δράσεις που υλοποιούνται σε αναπτυσσόμενες 
χώρες απευθύνονται και στις φτωχές και ευπαθείς ομάδες, μολονότι κάτι τέτοιο θα ήταν επίσης 
σημαντικό και στο εσωτερικό της Ευρώπης.
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Τροπολογία 2

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8) Το πρόγραμμα θα πρέπει να έχει 
έντονη διεθνή διάσταση, ιδίως όσον αφορά 
την τριτοβάθμια εκπαίδευση, όχι μόνο για 
να βελτιωθεί η ποιότητα της ευρωπαϊκής 
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, στο πλαίσιο της 
επιδίωξης των γενικότερων στόχων του 
πλαισίου «ET2020», και η ελκυστικότητα 
της Ένωσης ως προορισμού σπουδών, 
αλλά και για την προώθηση της αμοιβαίας 
κατανόησης μεταξύ των ανθρώπων και τη 
συμβολή στη βιώσιμη ανάπτυξη της 
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στις τρίτες 
χώρες.

(8) Το πρόγραμμα θα πρέπει να έχει 
έντονη διεθνή διάσταση, ιδίως όσον αφορά 
την τριτοβάθμια εκπαίδευση, όχι μόνο για 
να βελτιωθεί η ποιότητα της ευρωπαϊκής 
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, στο πλαίσιο της 
επιδίωξης των γενικότερων στόχων του 
πλαισίου «ET2020», και η ελκυστικότητα 
της Ένωσης ως προορισμού σπουδών, 
αλλά και για την προώθηση της αμοιβαίας 
κατανόησης μεταξύ των ανθρώπων και τη 
συμβολή στην εξάλειψη της φτώχειας και
στη βιώσιμη ανάπτυξη, μεταξύ άλλων 
στον τομέα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, 
στις τρίτες χώρες και στις υπερπόντιες 
χώρες και εδάφη που συνδέονται με την 
Ένωση.

Αιτιολόγηση

Ο βασικός στόχος της αναπτυξιακής συνεργασίας της ΕΕ, όπως ορίζεται στη Συνθήκη και στο 
σχέδιο κανονισμού για τη θέσπιση μηχανισμού χρηματοδότησης της αναπτυξιακής συνεργασίας 
(ΜΑΣ), θα πρέπει να αναφέρεται ρητώς και σαν στόχος του κανονισμού για το πρόγραμμα 
«Erasmus για όλους». Η ισχύουσα απόφαση για τη σύνδεση των υπερπόντιων χωρών και 
εδαφών με την Ευρωπαϊκή Κοινότητα προβλέπει τη συμμετοχή των ΥΧΕ σε προγράμματα 
κατάρτισης και εκπαίδευσης. Η νέα πρόταση απόφασης υπενθυμίζει επίσης ότι οι ΥΧΕ είναι 
επιλέξιμες για το σύνολο των οριζόντιων προγραμμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα πρέπει 
επομένως να διευκρινιστεί στο παρόν κείμενο η συμμετοχή των ΥΧΕ στο πρόγραμμα ERASMUS 
για όλους.

Τροπολογία 3

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 17

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(17) Η δράση του ευρωπαϊκού φόρουμ 
νεολαίας, των εθνικών κέντρων 

(17) Η δράση του ευρωπαϊκού φόρουμ 
νεολαίας, των εθνικών κέντρων 



PE492.937v02-00 6/18 AD\915186EL.doc

EL

ακαδημαϊκής αναγνώρισης (NARIC), των 
δικτύων Eurydice, Euroguidance και 
Eurodesk, καθώς και η δράση των εθνικών 
υπηρεσιών υποστήριξης της ηλεκτρονικής 
αδελφοποίησης, των εθνικών κέντρων 
Europass και των εθνικών γραφείων 
ενημέρωσης στις χώρες στις οποίες 
εφαρμόζεται η πολιτική γειτονίας είναι 
σημαντική για την υλοποίηση των στόχων 
του προγράμματος, κυρίως μέσω της 
τακτικής παροχής επικαιροποιημένων 
πληροφοριών όσον αφορά τους διάφορους 
τομείς της δραστηριότητάς τους και της 
γνωστοποίησης των αποτελεσμάτων του 
προγράμματος στην Ένωση και στις 
συμμετέχουσες τρίτες χώρες.

ακαδημαϊκής αναγνώρισης (NARIC), των 
δικτύων Eurydice, Euroguidance και 
Eurodesk, καθώς και η δράση των εθνικών 
υπηρεσιών υποστήριξης της ηλεκτρονικής 
αδελφοποίησης, των εθνικών κέντρων 
Europass και των εθνικών γραφείων 
ενημέρωσης στις χώρες στις οποίες 
εφαρμόζεται η πολιτική γειτονίας είναι 
σημαντική για την υλοποίηση των στόχων 
του προγράμματος, κυρίως μέσω της 
τακτικής παροχής επικαιροποιημένων 
πληροφοριών όσον αφορά τους διάφορους 
τομείς της δραστηριότητάς τους και της 
γνωστοποίησης των αποτελεσμάτων του 
προγράμματος στην Ένωση και στις 
υπερπόντιες χώρες και εδάφη που 
συνδέονται με αυτήν, καθώς και στις 
συμμετέχουσες τρίτες χώρες.

Αιτιολόγηση

Η ισχύουσα απόφαση για τη σύνδεση των υπερπόντιων χωρών και εδαφών με την Ευρωπαϊκή 
Κοινότητα προβλέπει τη συμμετοχή των ΥΧΕ σε προγράμματα κατάρτισης και εκπαίδευσης. Η 
νέα πρόταση απόφασης υπενθυμίζει επίσης ότι οι ΥΧΕ είναι επιλέξιμες για το σύνολο των 
οριζόντιων προγραμμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα πρέπει επομένως να διευκρινιστεί στο 
παρόν κείμενο η συμμετοχή των ΥΧΕ στο πρόγραμμα ERASMUS για όλους.

Τροπολογία 4

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 24

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(24) Είναι αναγκαίο να εξασφαλιστεί η 
ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία όλων των 
δράσεων που διεξάγονται στο πλαίσιο του 
προγράμματος, η συμπληρωματικότητα με 
τις δραστηριότητες των κρατών μελών 
σύμφωνα με το άρθρο 167 παράγραφος 4 
της Συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλες 
δραστηριότητες, ιδίως στον τομέα του 
πολιτισμού, της έρευνας, της βιομηχανικής 
πολιτικής και της πολιτικής της συνοχής, 
της πολιτικής της διεύρυνσης και των 
εξωτερικών σχέσεων, καθώς και η συνοχή 
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εξωτερικών σχέσεων. της αναπτυξιακής πολιτικής, σύμφωνα με 
το άρθρο 208 της ΣΛΕΕ.

Τροπολογία 5

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 27

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(27) Πρέπει να θεσπιστούν κριτήρια 
απόδοσης στα οποία θα βασιστεί η 
κατανομή του προϋπολογισμού στα κράτη 
μέλη για τις δράσεις τις οποίες 
διαχειρίζονται οι εθνικοί οργανισμοί.

(27) Πρέπει να θεσπιστούν μετρήσιμα
κριτήρια απόδοσης στα οποία θα βασιστεί 
η κατανομή του προϋπολογισμού στα 
κράτη μέλη για τις δράσεις τις οποίες 
διαχειρίζονται οι εθνικοί οργανισμοί.

Τροπολογία 6

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 29 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(29a) Τα φυσικά πρόσωπα από κάποια 
υπερπόντια χώρα ή έδαφος (ΥΧΕ) καθώς 
και τα αρμόδια δημόσια ή/και ιδιωτικά 
θεσμικά όργανα και οργανισμοί των ΥΧΕ 
μπορούν να συμμετέχουν στα 
προγράμματα της Ένωσης σύμφωνα με 
τις διατάξεις που προβλέπονται στην 
απόφαση του Συμβουλίου σχετικά με τη 
σύνδεση των υπερπόντιων χωρών και 
εδαφών με την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Αιτιολόγηση

Η ισχύουσα απόφαση για τη σύνδεση των υπερπόντιων χωρών και εδαφών με την Ευρωπαϊκή 
Κοινότητα προβλέπει τη συμμετοχή των ΥΧΕ σε προγράμματα κατάρτισης και εκπαίδευσης. Η 
νέα πρόταση απόφασης υπενθυμίζει επίσης ότι οι ΥΧΕ είναι επιλέξιμες για το σύνολο των 
οριζόντιων προγραμμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα πρέπει επομένως να διευκρινιστεί στο 
παρόν κείμενο η συμμετοχή των ΥΧΕ στο πρόγραμμα ERASMUS για όλους.

Τροπολογία 7
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Το πρόγραμμα καλύπτει όλα τα επίπεδα 
της εκπαίδευσης, σε μια προοπτική διά 
βίου μάθησης, ιδίως την τριτοβάθμια 
εκπαίδευση, την επαγγελματική 
εκπαίδευση και κατάρτιση και την 
εκπαίδευση ενηλίκων, τη σχολική 
εκπαίδευση και τη νεολαία.

3. 3. Το πρόγραμμα καλύπτει όλα τα 
επίπεδα της εκπαίδευσης, σε μια 
προοπτική διά βίου μάθησης, ιδίως την 
τριτοβάθμια εκπαίδευση, την 
επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση, 
την άτυπη καθώς και την τυπική
εκπαίδευση ενηλίκων, τη σχολική 
εκπαίδευση και τη νεολαία και θα 
υποστηρίζει επίσης δραστηριότητες στον 
τομέα του αθλητισμού.

Τροπολογία 8

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Το πρόγραμμα έχει διεθνή διάσταση 
σύμφωνα με το άρθρο 21 της Συνθήκης 
για την Ευρωπαϊκή Ένωση και θα 
υποστηρίζει επίσης δραστηριότητες στον 
τομέα του αθλητισμού.

4. Το πρόγραμμα έχει διεθνή διάσταση που 
αποσκοπεί στην υποστήριξη της 
εξωτερικής δράσης της Ένωσης, 
συμπεριλαμβανομένων των 
αναπτυξιακών της στόχων, μέσω της 
συνεργασίας μεταξύ Ένωσης και τρίτων 
χωρών.

Αιτιολόγηση

Η παράγραφος που αφορά τη διεθνή διάσταση θα πρέπει να αναφέρεται ρητώς στους 
αναπτυξιακούς στόχους της εξωτερικής δράσης της Ένωσης.

Τροπολογία 9

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Σκοπός του προγράμματος είναι να 
συμβάλει στην επίτευξη των στόχων της 
στρατηγικής «Ευρώπη 2020» και του 

1. 1. Σκοπός του προγράμματος είναι να 
συμβάλει στην επίτευξη των στόχων της 
στρατηγικής «Ευρώπη 2020» και του 
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στρατηγικού πλαισίου για την εκπαίδευση 
και την επαγγελματική κατάρτιση 2020 
(EΚ 2020), συμπεριλαμβανομένων των 
αντίστοιχων στόχων αναφοράς που 
καθορίστηκαν στα εν λόγω μέσα, στο 
ανανεωμένο πλαίσιο ευρωπαϊκής 
συνεργασίας στον τομέα της νεολαίας 
(2010-2018), στη βιώσιμη ανάπτυξη των 
τρίτων χωρών στον τομέα της 
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και στην 
ανάπτυξη της ευρωπαϊκής διάστασης στον 
αθλητισμό.

στρατηγικού πλαισίου για την εκπαίδευση 
και την επαγγελματική κατάρτιση 2020 
(EΚ 2020), συμπεριλαμβανομένων των 
αντίστοιχων στόχων αναφοράς που 
καθορίστηκαν στα εν λόγω μέσα, στο 
ανανεωμένο πλαίσιο ευρωπαϊκής 
συνεργασίας στον τομέα της νεολαίας 
(2010-2018), στην εξάλειψη της φτώχειας 
και στη βιώσιμη ανάπτυξη των τρίτων 
χωρών, ιδίως στον τομέα της τριτοβάθμιας 
εκπαίδευσης, στην ανάπτυξη της 
εκπαίδευσης και της κατάρτισης, καθώς 
και στην ανάπτυξη της ευρωπαϊκής 
διάστασης στον αθλητισμό.

Τροπολογία 10

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ – πρώτο μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(δ) ενίσχυση της διεθνούς διάστασης της 
εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της 
νεολαίας, ιδίως στην τριτοβάθμια 
εκπαίδευση, μέσω της αύξησης της 
ελκυστικότητας των ιδρυμάτων 
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της Ένωσης και 
της υποστήριξης των εξωτερικών 
δράσεων της Ένωσης, 
συμπεριλαμβανομένων των αναπτυξιακών 
της στόχων, μέσω της προώθησης της 
κινητικότητας και της συνεργασίας μεταξύ 
των ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης 
της ΕΕ και των τρίτων χωρών και της 
στοχευμένης δημιουργίας ικανοτήτων σε 
τρίτες χώρες.

(δ) ενίσχυση της διεθνούς διάστασης της 
εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της 
νεολαίας, ιδίως στην τριτοβάθμια 
εκπαίδευση, μέσω της αύξησης της 
ελκυστικότητας των ιδρυμάτων 
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της Ένωσης, 
υποστήριξη των εξωτερικών δράσεων της 
Ένωσης, συμπεριλαμβανομένων των 
αναπτυξιακών της στόχων, μέσω της 
προώθησης της κινητικότητας και της 
συνεργασίας μεταξύ των ιδρυμάτων 
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Ένωση 
και στις υπερπόντιες χώρες και εδάφη 
που συνδέονται με αυτή καθώς και των 
αντίστοιχων ιδρυμάτων σε τρίτες χώρες 
και της στοχευμένης δημιουργίας 
ικανοτήτων σε τρίτες χώρες, κατά 
περίπτωση, σύμφωνα με τους στόχους 
των εξωτερικών χρηματοδοτικών μέσων 
από τα οποία προέρχεται η 
χρηματοδότηση των δράσεων.

Αιτιολόγηση

Η ανάπτυξη θα πρέπει να αποτελεί ανεξάρτητο στόχο και να μην αποσκοπεί μόνο στην ενίσχυση 
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της διεθνούς διάστασης της εκπαίδευσης. Επίσης, οι δράσεις που χρηματοδοτούνται από τα 
εξωτερικά χρηματοδοτικά μέσα πρέπει να καθοδηγούνται και από τους στόχους των 
αντίστοιχων μέσων. Η ισχύουσα απόφαση για τη σύνδεση των υπερπόντιων χωρών και εδαφών 
με την Ευρωπαϊκή Κοινότητα προβλέπει τη συμμετοχή των ΥΧΕ σε προγράμματα κατάρτισης 
και εκπαίδευσης. Η νέα πρόταση απόφασης υπενθυμίζει επίσης ότι οι ΥΧΕ είναι επιλέξιμες για 
το σύνολο των οριζόντιων προγραμμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα πρέπει επομένως να 
διευκρινιστεί στο παρόν κείμενο η συμμετοχή των ΥΧΕ στο πρόγραμμα ERASMUS για όλους.

Τροπολογία 11

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Όσον αφορά τις δράσεις που 
περιλαμβάνονται στην παράγραφο 1 η 
χρηματοδότηση των οποίων προέρχεται 
από τον ΜΑΣ ή το ΕΤΑ, όλες πρέπει να 
συνάδουν με τους στόχους και τις αρχές 
του κανονισμού για τον ΜΑΣ καθώς και 
της συμφωνίας εταιρικής σχέσης ΑΚΕ-
ΕΕ. Συγκεκριμένα, όταν η 
χρηματοδότηση προέρχεται από τον 
ΜΑΣ, θα πρέπει να τηρούνται τα 
κριτήρια της επίσημης αναπτυξιακής 
βοήθειας που καθορίζονται από την ΕΑΒ, 
όπως ορίζεται στις διατάξεις του άρθρου 
2 παράγραφος 2.

Τροπολογία 12

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 2 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2β. Στην περίπτωση των δράσεων που 
χρηματοδοτούνται από τον ΜΑΣ, οι 
αποδέκτες των επιχορηγήσεων 
κινητικότητας είναι, όταν πρόκειται για 
εξωτερική κινητικότητα, μόνο οι 
ερευνητές που διεξάγουν έρευνα ή 
διδάσκουν σε τομείς σχετιζόμενους με 
προβλήματα αναπτυσσόμενων χωρών 
και, όταν πρόκειται για εσωτερική 
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κινητικότητα, οι σπουδαστές που 
σπουδάζουν ή οι ερευνητές που διεξάγουν 
έρευνα σε τομείς σχετιζόμενους με 
προβλήματα αναπτυσσόμενων χωρών.

Αιτιολόγηση

Οι δράσεις που χρηματοδοτούνται από τον ΜΑΣ πρέπει να πληρούν τα κριτήρια που έχει ορίσει 
η ΕΑΒ/ΟΟΣΑ για την επίσημη αναπτυξιακή βοήθεια. Αυτές οι προϋποθέσεις δεν επιτρέπουν τη 
χρηματοδότηση εξωτερικής κινητικότητας για σπουδαστές της ΕΕ ενώ απαιτούν ότι οι τομείς 
σπουδών πρέπει να συνδέονται με την ανάπτυξη.

Τροπολογία 13

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 2 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2γ. Στην περίπτωση δράσεων που 
χρηματοδοτούνται από τον ΜΑΣ ή το 
ΕΤΑ, εφαρμόζονται μηχανισμοί οι οποίοι, 
αφενός, διασφαλίζουν ότι τα κριτήρια 
επιλογής βασίζονται στα προσόντα και 
ότι δίδεται προτεραιότητα στην παροχή 
υποτροφιών σε κοινωνικοοικονομικά 
μειονεκτούσες ομάδες και σε ευάλωτους 
πληθυσμούς και, αφετέρου, ενθαρρύνουν 
τους υπηκόους αναπτυσσόμενων χωρών 
να επιστρέφουν, μετά το πέρας των 
σπουδών ή των ερευνητικών 
δραστηριοτήτων τους, στις χώρες 
προέλευσής τους ώστε να συνεισφέρουν 
στην οικονομική ανάπτυξη και την 
ευημερία της οικείας αναπτυσσόμενης 
χώρας.

Αιτιολόγηση

Πρέπει να ενθαρρύνεται η επιστροφή των φοιτητών και των ερευνητών στις χώρες προέλευσής 
τους ώστε να αποτρέπεται η διαρροή εγκεφάλων. Όταν δίδεται έμφαση στις μειονεκτούσες 
ομάδες ενισχύεται η διασύνδεση μεταξύ των δράσεων στον τομέα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης 
και της εξάλειψης της φτώχειας.
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Τροπολογία 14

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Αυτή η δράση υποστηρίζει επίσης την 
ανάπτυξη, τη δημιουργία ικανοτήτων, την 
περιφερειακή ολοκλήρωση, την ανταλλαγή 
γνώσεων και τη διαδικασία 
εκσυγχρονισμού μέσω συμπράξεων μεταξύ 
ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της 
Ένωσης και αντίστοιχων ιδρυμάτων των 
τρίτων χωρών καθώς και στον τομέα της 
νεολαίας, κυρίως για την εκμάθηση μέσω 
ομοτίμων και για κοινά εκπαιδευτικά 
προγράμματα, προάγοντας την 
περιφερειακή συνεργασία, ιδίως με χώρες 
στις οποίες εφαρμόζεται η πολιτική 
γειτονίας.

2. Αυτή η δράση υποστηρίζει επίσης την 
ανάπτυξη, τη δημιουργία ικανοτήτων, την 
περιφερειακή ολοκλήρωση, την ανταλλαγή 
γνώσεων και τη διαδικασία 
εκσυγχρονισμού μέσω συμπράξεων μεταξύ 
ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της 
Ένωσης και αντίστοιχων ιδρυμάτων των 
τρίτων χωρών καθώς και στον τομέα της 
νεολαίας, κυρίως για την εκμάθηση μέσω 
ομοτίμων και για κοινά εκπαιδευτικά 
προγράμματα, προάγοντας την 
περιφερειακή συνεργασία, ιδίως με χώρες 
στις οποίες εφαρμόζεται η πολιτική 
γειτονίας. Οι δράσεις που 
χρηματοδοτούνται από τον ΜΑΣ ή το 
ΕΤΑ συμβάλλουν στη βιώσιμη ανάπτυξη 
των χωρών εταίρων και βασίζονται και 
ευθυγραμμίζονται με τις εθνικές και 
περιφερειακές αναπτυξιακές στρατηγικές.

Τροπολογία 15

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Αυτή η δράση υποστηρίζει επίσης τον 
πολιτικό διάλογο τις με τρίτες χώρες και 
διεθνείς οργανισμούς.

2. Αυτή η δράση υποστηρίζει επίσης τον 
πολιτικό διάλογο τις με τρίτες χώρες και 
διεθνείς οργανισμούς. Οι δράσεις που 
χρηματοδοτούνται από τον ΜΑΣ ή το 
ΕΤΑ συμβάλλουν στη βιώσιμη ανάπτυξη 
των χωρών εταίρων και βασίζονται και 
ευθυγραμμίζονται με τις εθνικές και 
περιφερειακές αναπτυξιακές στρατηγικές.
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Τροπολογία 16

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 2 – πρώτο μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Εκτός από το χρηματοδοτικό κονδύλιο 
που αναφέρεται στην παράγραφο 1 και για 
την προώθηση της διεθνούς διάστασης της 
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, ένα ενδεικτικό 
ποσό ύψους 1.812.100.000 ευρώ από τα
διάφορα εξωτερικά μέσα (μηχανισμός 
συνεργασίας για την ανάπτυξη, 
ευρωπαϊκός μηχανισμός γειτονίας, 
μηχανισμός προενταξιακής βοήθειας, 
μηχανισμός σύμπραξης και το Ευρωπαϊκό 
Ταμείο Ανάπτυξης), θα κατανεμηθεί στις 
δράσεις μαθησιακής κινητικότητας με 
προορισμό ή προέλευση χώρες εκτός 
εκείνων που αναφέρονται στο άρθρο 18 
παράγραφος 1 και στον διάλογο σχετικά με 
τη συνεργασία και στον πολιτικό διάλογο 
με αρχές/ιδρύματα/οργανώσεις από τις εν 
λόγω χώρες. Οι διατάξεις του παρόντος 
κανονισμού θα εφαρμόζονται στη χρήση 
αυτών των κονδυλίων. 

2. Εκτός από το χρηματοδοτικό κονδύλιο 
που αναφέρεται στην παράγραφο 1 και για 
την προώθηση της διεθνούς διάστασης της 
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, ένα ενδεικτικό 
ποσό που αντιστοιχεί στο 2% επί των 
συνολικών ποσών δημοσιονομικής 
αναφοράς που περιλαμβάνονται στα
διάφορα μέσα εξωτερικής δράσης
(μηχανισμός συνεργασίας για την 
ανάπτυξη, ευρωπαϊκός μηχανισμός 
γειτονίας, μηχανισμός προενταξιακής 
βοήθειας, μηχανισμός σύμπραξης και το 
Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης) θα 
κατανεμηθεί στις δράσεις μαθησιακής 
κινητικότητας με προορισμό ή προέλευση 
χώρες εκτός εκείνων που αναφέρονται στο 
άρθρο 18 παράγραφος 1 και στον διάλογο 
σχετικά με τη συνεργασία και στον 
πολιτικό διάλογο με 
αρχές/ιδρύματα/οργανώσεις από τις εν 
λόγω χώρες. Οι διατάξεις του παρόντος 
κανονισμού θα εφαρμόζονται στη χρήση 
αυτών των κονδυλίων, διασφαλίζοντας 
παράλληλα τη συμμόρφωση με τη νομική 
βάση που αφορά τα εξωτερικά μέσα από 
τα οποία προέρχεται η χρηματοδότηση.

Αιτιολόγηση

Παρόλο που για την υλοποίηση των δράσεων του προγράμματος «Erasmus για όλους» θα 
τηρούνται οι διαδικασίες του σχετικού κανονισμού, πρέπει να διασφαλίζεται η συμμόρφωση με 
τα αντίστοιχα εξωτερικά χρηματοδοτικά μέσα.
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Τροπολογία 17

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 2 – δεύτερο μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κονδύλια θα διατεθούν με βάση 2 
πολυετείς χρηματοδοτήσεις μόνο για τα 
πρώτα 4 και τα επόμενα 3 έτη αντίστοιχα. 
Αυτά τα κονδύλια θα συνυπολογιστούν
στον πολυετή ενδεικτικό προγραμματισμό 
των εν λόγω μέσων, σύμφωνα με τις 
διαπιστωθείσες ανάγκες και τις 
προτεραιότητες των σχετικών χωρών. Οι 
χρηματοδοτήσεις μπορούν να 
επανεξεταστούν σε περίπτωση 
απρόβλεπτων σοβαρών περιστάσεων ή 
σημαντικών πολιτικών αλλαγών, σύμφωνα 
με τις εξωτερικές προτεραιότητες της ΕΕ. 
Η συνεργασία με μη συμμετέχουσες χώρες 
μπορεί να βασίζεται, κατά περίπτωση, σε 
συμπληρωματικές πιστώσεις από χώρες 
εταίρους που πρέπει να διατεθούν 
σύμφωνα με διαδικασίες που θα 
συμφωνηθούν με αυτές τις χώρες.

Τα κονδύλια θα διατεθούν με βάση 2 
πολυετείς χρηματοδοτήσεις. Αυτά τα 
κονδύλια θα βασίζονται στον πολυετή 
ενδεικτικό προγραμματισμό των εν λόγω 
μέσων, σύμφωνα με τις διαπιστωθείσες 
ανάγκες και τις προτεραιότητες των 
σχετικών χωρών και, στην περίπτωση του 
ΜΑΣ, θα καθορίζουν την περιφερειακή 
κατανομή και το είδος των δράσεων που 
θα χρηματοδοτούνται. Οι 
χρηματοδοτήσεις μπορούν να 
επανεξεταστούν σε περίπτωση 
απρόβλεπτων σοβαρών περιστάσεων ή 
σημαντικών πολιτικών αλλαγών, σύμφωνα 
με τις εξωτερικές προτεραιότητες της ΕΕ, 
σύμφωνα με τις διαδικασίες που 
προβλέπονται για τα αντίστοιχα 
εξωτερικά χρηματοδοτικά μέσα. Η 
συνεργασία με μη συμμετέχουσες χώρες 
μπορεί να βασίζεται, κατά περίπτωση, σε 
συμπληρωματικές πιστώσεις από χώρες 
εταίρους που πρέπει να διατεθούν 
σύμφωνα με διαδικασίες που θα 
συμφωνηθούν με αυτές τις χώρες.

Αιτιολόγηση

Η διαδικασία προγραμματισμού θα πρέπει να ακολουθεί τις διαδικασίες που προβλέπονται για 
τα αντίστοιχα εξωτερικά χρηματοδοτικά μέσα, διασφαλίζοντας τον απαραίτητο σεβασμό 
οικειοποίησης εκ μέρους των χωρών και τη συνέπεια με τις γενικές στρατηγικές για τις χώρες ή 
τις περιφέρειες. Μόνο σε αυτή τη βάση μπορούν να καθοριστούν οι χρηματοδοτήσεις.

Τροπολογία 18

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

κινητικότητα των ατόμων σύμφωνα με το 
άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο α), τα 
οποία πρέπει να διαχειριστεί ο εθνικός 
οργανισμός, κατανέμονται με βάση τον 
πληθυσμό και το κόστος ζωής στο κράτος 
μέλος, την απόσταση μεταξύ των 
πρωτευουσών των κρατών μελών και την 
απόδοση. Κατά την κατανομή των 
κονδυλίων λαμβάνεται δεόντως υπόψη η 
ιδιαίτερα μεγάλη απομάκρυνση την οποία 
καλούνται να αντιμετωπίσουν οι φοιτητές 
που προέρχονται από εξόχως απόκεντρες 
περιοχές και υπερπόντιες χώρες και 
εδάφη. Η παράμετρος της απόδοσης 
αντιστοιχεί στο 25% του συνολικού 
κονδυλίου σύμφωνα με τα κριτήρια που 
αναφέρονται στις παραγράφους 7 και 8.

Αιτιολόγηση

Θα πρέπει να προβλεφθούν ειδικές διατάξεις για τους φοιτητές των υπερπόντιων εδαφών της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, ιδίως όσον αφορά τα κονδύλια για την κινητικότητα, λόγω της 
σημαντικής απομάκρυνσής τους από την ευρωπαϊκή ήπειρο.

Τροπολογία 19

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 1 – στοιχείο β α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(βα) τη συμβολή στην εξάλειψη της 
φτώχειας και στη βιώσιμη ανάπτυξη στις 
τρίτες χώρες.

Αιτιολόγηση

Η ανάπτυξη αναφέρεται ως ανεξάρτητος στόχος στο άρθρο 4 και θα πρέπει κατά συνέπεια να 
αποτελεί κατευθυντήρια αρχή για την παρακολούθηση και την αξιολόγηση.
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Τροπολογία 20

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2a. Στην ετήσια έκθεσή της σχετικά με 
την εφαρμογή του κανονισμού για τον 
ΜΑΣ η Επιτροπή περιλαμβάνει κατάλογο 
όλων των δράσεων στο πλαίσιο του 
προγράμματος «Erasmus για όλους» οι 
οποίες χρηματοδοτούνται με κονδύλια 
που προέρχονται από τον ΜΑΣ, καθώς 
και εκτίμηση της συμμόρφωσής τους με 
τους στόχους και τις αρχές που ορίζονται 
στα άρθρα 2 και 3 του παρόντος 
κανονισμού.

Αιτιολόγηση

Για την υλοποίηση των δράσεων του προγράμματος Erasmus Mundus εφαρμόζονταν οι 
διαδικασίες του ΜΑΣ. Εφόσον στο μέλλον θα ακολουθούνται οι διαδικασίες υλοποίησης που 
προβλέπονται από τον κανονισμό για το πρόγραμμα «Erasmus για όλους», η τακτική υποβολή 
εκθέσεων θα διασφαλίζει διαφάνεια για την επιτροπή για τον ΜΑΣ και το Κοινοβούλιο όσον 
αφορά τη συμμόρφωση με τον κανονισμό για τον ΜΑΣ και ιδίως με τον στόχο του που αφορά 
την ΕΑΒ και προβλέπεται στο άρθρο 2.

Τροπολογία 21

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 18 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) τα κράτη μέλη· (α) τα κράτη μέλη και οι υπερπόντιες 
χώρες και εδάφη που απαριθμούνται στο 
παράρτημα II της Συνθήκης για τη 
λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

Αιτιολόγηση

Η ισχύουσα απόφαση για τη σύνδεση των υπερπόντιων χωρών και εδαφών με την Ευρωπαϊκή 
Κοινότητα προβλέπει τη συμμετοχή των ΥΧΕ σε προγράμματα κατάρτισης και εκπαίδευσης. Η 
νέα πρόταση απόφασης υπενθυμίζει επίσης ότι οι ΥΧΕ είναι επιλέξιμες για το σύνολο των 
οριζόντιων προγραμμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα πρέπει επομένως να διευκρινιστεί στο 
παρόν κείμενο ότι οι ΥΧΕ συμμετέχουν στο πρόγραμμα ERASMUS για όλους.
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Τροπολογία 22

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 19 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) τις συναφείς ενωσιακές πολιτικές, ιδίως 
εκείνες στους τομείς του πολιτισμού και 
των μέσων επικοινωνίας, της
απασχόλησης, της υγείας, της έρευνας και 
της καινοτομίας, των επιχειρήσεων, της 
δικαιοσύνης, των καταναλωτών, της 
ανάπτυξης και της συνοχής·

(α) τις συναφείς ενωσιακές πολιτικές, ιδίως 
εκείνες που αφορούν τους τομείς του 
πολιτισμού και των μέσων επικοινωνίας, 
της απασχόλησης, της υγείας, της έρευνας 
και της καινοτομίας, των επιχειρήσεων, 
της δικαιοσύνης, των καταναλωτών, 
καθώς και την πολιτική συνοχής και την 
πολιτική της ανάπτυξης·

Αιτιολόγηση

Μέσω της αλλαγής αυτής διευκρινίζεται ότι η αναφορά συνδέεται με τη διεθνή αναπτυξιακή 
πολιτική της Ένωσης και όχι με την εσωτερική της πολιτική για την περιφερειακή ανάπτυξη.
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