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LYHYET PERUSTELUT

Komissio ehdottaa, että korkea-asteen koulutusyhteistyön kansainvälinen ulottuvuus (mukaan 
luettuna pääosa toimista, jotka nykyisin katetaan Euroopan parlamentin ja neuvoston vuonna 
2008 tekemällä päätöksellä Erasmus Mundus -ohjelmasta1) sisällytetään täysimääräisesti 
uuteen asetukseen unionin koulutus-, nuoriso- ja urheiluohjelman "YHTEINEN ERASMUS" 
perustamisesta. Kolmansissa maissa toteutettavien korkea-asteen koulutusta koskevien 
toimien rahoitus tulee erilaisista ulkoisen rahoituksen välineistä, kuten tulevasta 
kehitysyhteistyön rahoitusvälineestä ja Euroopan kehitysrahastosta, ja perustuu kahteen 
monivuotiseen määrärahaan. Täytäntöönpanossa seurataan Yhteinen Erasmus -asetuksessa 
määriteltyjä menettelyjä. Tällä ehdotuksella komissio pyrkii poistamaan pirstaloitumista ja 
parantamaan ennustettavuutta ohjelmiin osallistuville yliopistoille ja laitoksille.
Valmistelija tukee ehdotuksen yleistä tavoitetta, mutta on huolissaan siitä, että luonnoksessa 
asetukseksi Yhteisestä Erasmuksesta on hyvin vähän yksilöity toimia, joita on määrä rahoittaa 
kehitysyhteistyön rahoitusvälineestä AKT-maissa ja toimien yhteyttä unionin 
kehitystavoitteiden ja maiden kehitystarpeiden ja strategioiden kanssa. Asetusehdotuksessa ei 
myöskään ole säännöksiä, joilla varmistetaan, että toimet, joihin rahoitus saadaan 
kehitysyhteistyön rahoitusvälineen alaisista maantieteellisistä ohjelmista, on suunniteltu niin, 
että voidaan täyttää julkisen kehitysavun kriteerit sellaisina kuin OECD/DAC on ne 
määritellyt, kuten edellytetään kehitysyhteistyön rahoitusvälinettä vuosille 2014–2020 
koskevan komission ehdotuksen 2 artiklan 2 kohdassa. 

Valmistelijan ehdottamilla tarkistuksilla pyritään
– luomaan selkeämmät viittaukset unionin kehitysyhteistyön tavoitteisiin, erityisesti 

köyhyyden poistamiseen
– varmistamaan, että OECD/DAC:n määrittelemät julkisen kehitysavun kriteerit täyttyvät 

toimissa, joihin rahoitus saadaan kehitysyhteistyön rahoitusvälineestä, erityisesti kun on 
kyse ulospäin suuntautuvaa liikkuvuutta koskevista toimista 

– vaatimaan liikkuvuutta koskeviin toimiin liittyvää mekanismia, jolla vähennetään 
aivovuodon vaaraa

– varmistamaan, että toimet toteutetaan täysin niiden välineiden mukaisesti, joista rahoitus 
saadaan

– vaatimaan ohjelmointiprosesseja, joissa kunnioitetaan kumppanimaiden omistajuutta 
– määrittelemään arviointia ja raportointia koskevat vaatimukset, joilla varmistetaan, että 

kehitysvaikutukset mitataan ja että noudatetaan täyttä avoimuutta.

Valmistelija haluaa lisäksi kiinnittää huomiota komission lainsäädäntöehdotuksen ja 
säädösehdotukseen liittyvän rahoitusselvityksen välillä olevaan pieneen eroon, joka koskee 
ulkoisista rahoitusvälineistä annettavan rahoituksen tasoa. Rahoitusselvityksessä sivulla 59 
ehdotetaan 1 812 miljoonan euron kokonaissumman myöntämistä yksinomaan ulkoisista 
rahoitusvälineistä otsakkeesta 4 (jättäen siis Euroopan kehitysrahasto ulkopuolelle), mutta 
lainsäädäntöehdotuksen 13 artiklassa todetaan, että 1 812 miljoonan euron kokonaissumma 
tarkoittaa rahoitusta kaikista ulkoisista rahoitusvälineistä, siis myös Euroopan 
                                               
1 Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös N:o 1298, tehty 16 päivänä joulukuuta 2009, Erasmus Mundus 
-toimintaohjelman 2013–2013 käynnistämisestä korkea-asteen koulutuksen laadun parantamiseksi ja kulttuurien 
välisen ymmärtämyksen edistämiseksi kolmansien maiden kanssa tehtävän yhteistyön avulla (EUVL L 340, 
19.12.2008, s. 83).
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kehitysrahastosta. Valmistelija katsoo, että lainsäädäntöehdotuksen 13 artiklan luvut ovat 
oikeat.

TARKISTUKSET

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

Tarkistus 1

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti Tarkistus

(7) Euroopan unionin toiminnasta tehdyn 
sopimuksen 8 ja 10 artiklan mukaisesti ja 
perusoikeuskirjan 21 ja 23 artiklan 
mukaisesti ohjelmalla edistetään miesten ja 
naisten välistä tasa-arvoa sekä torjutaan 
sukupuoleen, rotuun tai etniseen 
alkuperään, uskontoon tai vakaumukseen, 
vammaisuuteen, ikään tai sukupuoliseen 
suuntautumiseen perustuvaa syrjintää.

(7) Euroopan unionin toiminnasta tehdyn 
sopimuksen 8 ja 10 artiklan mukaisesti ja 
perusoikeuskirjan 21 ja 23 artiklan 
mukaisesti ohjelmalla edistetään miesten ja 
naisten välistä tasa-arvoa sekä torjutaan 
sukupuoleen, rotuun tai etniseen 
alkuperään, uskontoon tai vakaumukseen, 
vammaisuuteen, ikään tai sukupuoliseen 
suuntautumiseen perustuvaa syrjintää. 
Ohjelman täytäntöönpanossa on tarpeen 
parantaa heikommassa ja haavoittuvassa 
asemassa olevien ryhmien 
osallistumismahdollisuuksia ja ottaa 
tehokkaasti huomioon vammaisten 
henkilöiden erityiset oppimistarpeet.

Perustelu

Kehitysmaissa ja myös Euroopassa toteutettavissa toimissa on erityisen tärkeää varmistaa, 
että toimet tavoittavat köyhät ja haavoittuvat ihmiset.

Tarkistus 2

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 8 kappale

Komission teksti Tarkistus

(8) Ohjelmassa olisi oltava vahva 
kansainvälinen ulottuvuus etenkin korkea-

(8) Ohjelmassa olisi oltava vahva 
kansainvälinen ulottuvuus etenkin korkea-
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asteen koulutuksen osalta, jotta edistetään 
eurooppalaisen korkea-asteen koulutuksen 
laatua laajempien ET 2020 -tavoitteiden 
mukaisesti ja unionin vetovoimaa 
opiskelupaikkana sekä ihmisten keskinäistä 
ymmärtämystä ja korkea-asteen 
koulutuksen kestävää kehittämistä 
kolmansissa maissa.

asteen koulutuksen osalta, jotta edistetään 
eurooppalaisen korkea-asteen koulutuksen 
laatua laajempien ET 2020 -tavoitteiden 
mukaisesti ja unionin vetovoimaa 
opiskelupaikkana sekä ihmisten keskinäistä 
ymmärtämystä ja edistetään köyhyyden 
poistamista ja kestävää kehittämistä 
kolmansissa maissa ja unioniin 
assosioituneissa merentakaisissa maissa 
ja alueilla muun muassa korkea-asteen 
koulutuksessa.

Perustelu

EU:n kehitysyhteistyön päätavoite, joka on määritelty perussopimuksessa ja kehitysyhteistyön 
rahoitusvälinettä koskevassa asetusluonnoksessa, olisi mainittava nimenomaisesti myös 
Yhteinen Erasmus -asetuksen yhtenä tavoitteena. Äskettäisessä päätöksessä merentakaisesta 
assosiaatiosta ennakoidaan merentakaisten alueiden ja maiden osallistumista yleissivistävää 
ja ammatillista koulutusta koskeviin ohjelmiin. Uudessa päätösehdotuksessa muistutetaan 
myös, siitä, että merentakaiset alueet ja maat voivat osallistua kaikkiin Euroopan unionin 
horisontaalisiin ohjelmiin. Sen vuoksi tekstissä olisi täsmennettävä merentakaisten alueiden 
ja maiden osallistuminen Yhteinen Erasmus -ohjelmaan.

Tarkistus 3

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 17 kappale

Komission teksti Tarkistus

(17) Euroopan nuorisofoorumin, 
tutkintotodistusten akateemisen 
tunnustamisen kansallisten 
tiedotuskeskusten (NARIC), Eurydice-, 
Euroguidance- ja Eurodesk-verkostojen 
sekä kansallisten eTwinning-
tukipalvelujen, kansallisten Europass-
keskusten ja naapurimaiden kansallisten 
tiedotustoimistojen toiminta on olennaisen 
tärkeää ohjelman tavoitteiden 
saavuttamisen kannalta etenkin siksi, että 
ne antavat komissiolle säännöllisesti 
ajantasaista tietoa toiminta-aloistaan ja 
tiedottavat ohjelman tuloksista unionissa ja 
ohjelmaan osallistuvissa kolmansissa 
maissa.

(17) Euroopan nuorisofoorumin, 
tutkintotodistusten akateemisen 
tunnustamisen kansallisten 
tiedotuskeskusten (NARIC), Eurydice-, 
Euroguidance- ja Eurodesk-verkostojen 
sekä kansallisten eTwinning-
tukipalvelujen, kansallisten Europass-
keskusten ja naapurimaiden kansallisten 
tiedotustoimistojen toiminta on olennaisen 
tärkeää ohjelman tavoitteiden 
saavuttamisen kannalta etenkin siksi, että 
ne antavat komissiolle säännöllisesti 
ajantasaista tietoa toiminta-aloistaan ja 
tiedottavat ohjelman tuloksista unionissa ja
assosioituneissa merentakaisissa maissa 
ja alueilla sekä ohjelmaan osallistuvissa 
kolmansissa maissa.
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Perustelu

Äskettäisessä päätöksessä merentakaisesta assosiaatiosta ennakoidaan merentakaisten 
alueiden ja maiden osallistumista yleissivistävää ja ammatillista koulutusta koskeviin 
ohjelmiin. Uudessa päätösehdotuksessa muistutetaan myös, siitä, että merentakaiset alueet ja 
maat voivat osallistua kaikkiin Euroopan unionin horisontaalisiin ohjelmiin. Sen vuoksi 
tekstissä olisi täsmennettävä merentakaisten alueiden ja maiden osallistuminen Yhteinen 
Erasmus -ohjelmaan.

Tarkistus 4

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 24 kappale

Komission teksti Tarkistus

(24) On tarpeen varmistaa kaikkien tämän 
ohjelman puitteissa toteutettujen toimien 
eurooppalainen lisäarvo sekä täydentävyys 
jäsenvaltioiden Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyn sopimuksen 
167 artiklan 4 kohdan mukaisesti 
toteuttamien toimien kanssa sekä muiden
toimien kanssa etenkin kulttuurin, 
tutkimuksen, teollisuus- ja 
koheesiopolitiikan, laajentumispolitiikan 
sekä ulkosuhteiden alalla.

(24) On tarpeen varmistaa kaikkien tämän 
ohjelman puitteissa toteutettujen toimien 
eurooppalainen lisäarvo, täydentävyys 
jäsenvaltioiden Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyn sopimuksen 
167 artiklan 4 kohdan mukaisesti 
toteuttamien toimien kanssa sekä muiden 
toimien kanssa etenkin kulttuurin, 
tutkimuksen, teollisuus- ja 
koheesiopolitiikan, laajentumispolitiikan 
sekä ulkosuhteiden ja kehitykseen 
vaikuttavien politiikkojen 
johdonmukaisuuden alalla SEUT-
sopimuksen 208 artiklan mukaisesti.

Tarkistus 5

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 27 kappale

Komission teksti Tarkistus

(27) Olisi vahvistettava tuloskriteerien 
tarve, joiden perusteella määrärahat jaetaan 
jäsenvaltioiden kesken kansallisten 
toimistojen hallinnoimia toimia varten.

(27) Olisi vahvistettava mitattavissa 
olevien tuloskriteerien tarve, joiden 
perusteella määrärahat jaetaan 
jäsenvaltioiden kesken kansallisten 
toimistojen hallinnoimia toimia varten.

Tarkistus 6
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Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 29 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(29 a) Luonnolliset henkilöt 
merentakaisista maista tai alueilta ja 
merentakaisen maan tai alueen 
toimivaltaiset julkiset tai yksityiset elimet 
ja laitokset voivat osallistua unionin 
ohjelmiin Euroopan unionin 
merentakaisten maiden ja alueiden 
osallistumista koskevan neuvoston 
päätöksen mukaisesti.

Perustelu

Äskettäisessä päätöksessä merentakaisesta assosiaatiosta säädetään merentakaisten alueiden 
ja maiden osallistumisesta yleissivistävää ja ammatillista koulutusta koskeviin ohjelmiin. 
Uudessa päätösehdotuksessa muistutetaan myös, siitä, että merentakaiset alueet ja maat 
voivat osallistua kaikkiin Euroopan unionin horisontaalisiin ohjelmiin. Sen vuoksi tekstissä 
olisi täsmennettävä merentakaisten alueiden ja maiden osallistuminen Yhteinen Erasmus 
-ohjelmaan.

Tarkistus 7

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Ohjelman soveltamisalaan kuuluvat 
kaikki koulutuksen tasot elinikäisen 
oppimisen näkökulmasta, etenkin korkea-
asteen koulutus, ammatillinen koulutus ja 
aikuiskoulutus, sekä kouluopetus ja 
nuorisotoiminta.

3. Ohjelman soveltamisalaan kuuluvat 
kaikki koulutuksen tasot elinikäisen 
oppimisen näkökulmasta, etenkin korkea-
asteen koulutus, ammatillinen koulutus, 
arkioppiminen ja aikuiskoulutus, sekä 
kouluopetus ja nuorisotoiminta.
Ohjelmalla tuetaan myös urheilualan 
toimintoja.
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Tarkistus 8

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Siihen sisältyy kansainvälinen 
ulottuvuus Euroopan unionista tehdyn 
sopimuksen 21 artiklan mukaisesti, ja
siitä tuetaan myös urheilun alalla 
toteutettavia toimia.

4. Siihen sisältyy kansainvälinen 
ulottuvuus, jonka tarkoituksena on tukea 
unionin ulkoista toimintaa, mukaan 
lukien sen kehitystavoitteita, unionin ja
kolmansien maiden välisen yhteistyön 
avulla.

Perustelu

Kansainvälistä ulottuvuutta koskevassa kohdassa on viitattava erityisesti unionin ulkoisen 
toiminnan kehitystavoitteisiin.

Tarkistus 9

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Ohjelmalla pyritään myötävaikuttamaan 
Eurooppa 2020 -strategian ja 
eurooppalaisen koulutusyhteistyön 
strategisten puitteiden (ET 2020) 
tavoitteiden sekä näille välineille 
vahvistettujen vertailuarvojen 
saavuttamiseen, edistämään nuorisoalan 
eurooppalaisen yhteistyön uudistettuja 
puitteita (2010–2018) ja korkea-asteen 
koulutuksen kestävää kehittämistä 
kolmansissa maissa sekä kehittämään 
urheilun eurooppalaista ulottuvuutta.

1. Ohjelmalla pyritään myötävaikuttamaan 
Eurooppa 2020 -strategian ja 
eurooppalaisen koulutusyhteistyön 
strategisten puitteiden (ET 2020) 
tavoitteiden sekä näille välineille 
vahvistettujen vertailuarvojen 
saavuttamiseen, edistämään nuorisoalan 
eurooppalaisen yhteistyön uudistettuja 
puitteita (2010–2018), köyhyyden 
poistamista ja etenkin korkea-asteen 
koulutuksen, ammatillisen koulutuksen ja 
valmiuksien kehittämisen kestävää 
kehittämistä kolmansissa maissa sekä 
kehittämään urheilun eurooppalaista 
ulottuvuutta.
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Tarkistus 10

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

(d) Kehitetään yleissivistävän ja 
ammatillisen koulutuksen sekä 
nuorisotoiminnan kansainvälistä 
ulottuvuutta etenkin korkea-asteen 
koulutuksessa lisäämällä unionin 
korkeakoulujen vetovoimaa ja tukemalla
unionin ulkoista toimintaa 
kehitysyhteistyötavoitteet mukaan 
luettuina, edistämällä liikkuvuutta ja 
yhteistyötä EU:n ja kolmansien maiden 
korkeakoulujen välillä ja kohdennettua 
valmiuksien kehittämistä kolmansissa 
maissa.

(d) Kehitetään yleissivistävän ja 
ammatillisen koulutuksen sekä 
nuorisotoiminnan kansainvälistä 
ulottuvuutta etenkin korkea-asteen 
koulutuksessa lisäämällä unionin 
korkeakoulujen vetovoimaa, tuetaan
unionin ulkoista toimintaa,
kehitysyhteistyötavoitteet mukaan 
luettuina, edistämällä liikkuvuutta ja 
yhteistyötä unionin ja siihen 
assosioituneiden merentakaisten maiden 
ja alueiden sekä kolmansien maiden 
korkeakoulujen välillä ja kohdennettua 
valmiuksien kehittämistä kolmansissa 
maissa tarvittaessa sopusoinnussa 
ulkoisissa rahoitusvälineissä, joista 
toimien rahoitus tulee, määriteltyjen 
tavoitteiden kanssa.

Perustelu

Kehittämisen olisi oltava itseoikeutettu tavoite eikä pelkästään keino laajentaa koulutuksen 
kansainvälistä ulottuvuutta. Toimia, joihin rahoitus tulee ulkoisista rahoitusvälineistä, on 
ohjattava myös kyseisten välineiden tavoitteiden mukaisesti. Äskettäisessä päätöksessä 
merentakaisesta assosiaatiosta ennakoidaan merentakaisten alueiden ja maiden 
osallistumista yleissivistävää ja ammatillista koulutusta koskeviin ohjelmiin. Uudessa 
päätösehdotuksessa muistutetaan myös siitä, että merentakaiset alueet ja maat voivat 
osallistua kaikkiin Euroopan unionin horisontaalisiin ohjelmiin. Sen vuoksi tekstissä olisi 
täsmennettävä merentakaisten alueiden ja maiden osallistuminen Yhteinen Erasmus 
-ohjelmaan.

Tarkistus 11

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Tämän artiklan 1 kohdan mukaisten 
kaikkien toimien, joihin rahoitus tulee 
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kehitysyhteistyön rahoitusvälineestä tai 
Euroopan kehitysrahastosta, on oltava 
kehitysyhteistyön rahoitusvälineestä 
annetun asetuksen ja AKT–EU 
-kumppanuussopimuksen tavoitteiden ja 
periaatteiden mukaisia. Jos rahoitus tulee 
kehitysyhteistyön rahoitusvälineestä, on 
noudatettava erityisesti DAC:n 
vahvistamia julkisen kehitysavun 
kriteereitä sekä kehitysyhteistyön 
rahoitusvälineestä annetun asetuksen 
2 artiklan 2 kohdan säännöksiä.

Tarkistus 12

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 2 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 b. Toimissa, joiden rahoitus tulee 
kehitysyhteistyön rahoitusvälineestä, 
liikkuvuusavustusten on hyödytettävä 
ulospäin suuntautuvan liikkuvuuden 
osalta ainoastaan sellaisia tutkijoita, jotka 
harjoittavat tutkimusta tai opettavat 
aloilla, jotka ovat merkityksellisiä 
kehitysmaiden ongelmien kannalta, ja 
sisäänpäin suuntautuvan liikkuvuuden 
osalta opiskelijoita tai tutkijoita, jotka 
opiskelevat tai harjoittavat tutkimusta 
aloilla, jotka ovat merkityksellisiä 
kehitysmaiden ongelmien kannalta. 

Perustelu

Kehitysyhteistyön rahoitusvälineestä rahoitettavien toimien on täytettävä OECD/DAC:n 
määrittelemät julkisen kehitysavun kriteerit. Nämä ehdot eivät anna mahdollisuutta rahoittaa 
EU:n opiskelijoiden ulospäin suuntautuvaa liikkuvuutta. Lisäksi tutkimusalojen on liityttävä 
kehitykseen.
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Tarkistus 13

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 2 c kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 c. Toimia, joiden rahoitus tulee 
kehitysyhteistyön rahoitusvälineestä tai 
Euroopan kehitysrahastosta, varten on 
luotava mekanismeja, joilla varmistetaan, 
että valintakriteerit perustuvat ansioihin 
ja että niissä asetetaan etusijalle sosiaalis-
taloudellisesti epäedullisessa asemassa tai 
haavoittuvassa asemassa olevat 
väestöryhmät, ja kannustetaan 
kehitysmaiden kansalaisia opiskelu- tai 
tutkimusjaksonsa päättyessä palaamaan 
lähtömaihinsa, jotta he voivat edistää 
kyseisen kehitysmaan talouden kehitystä 
ja hyvinvointia. 

Perustelu

Aivovuotoa on vältettävä kannustamalla opiskelijoita ja tutkijoita palaamaan lähtömaihinsa. 
Keskittyminen epäedullisessa asemassa oleviin ryhmiin vahvistaa korkeakoulutusalan toimien 
ja köyhyyden poistamisen välistä yhteyttä.

Tarkistus 14

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Tästä toimesta tuetaan myös 
suunnitteluun, valmiuksien parantamiseen, 
alueelliseen yhdentymiseen, tietämyksen 
vaihtoon ja nykyaikaistamiseen tähtääviä 
prosesseja, jotka toteutetaan unionin ja 
kolmansien maiden korkeakoulujen sekä 
nuorisosektorin välisten kumppanuuksien 
avulla, joilla edistetään etenkin 
vertaisoppimista, yhteisiä 
koulutushankkeita ja alueellista yhteistyötä 
varsinkin naapurimaiden kanssa.

2. Tästä toimesta tuetaan myös 
suunnitteluun, valmiuksien parantamiseen, 
alueelliseen yhdentymiseen, tietämyksen 
vaihtoon ja nykyaikaistamiseen tähtääviä 
prosesseja, jotka toteutetaan unionin ja 
kolmansien maiden korkeakoulujen sekä 
nuorisosektorin välisten kumppanuuksien 
avulla, joilla edistetään etenkin 
vertaisoppimista, yhteisiä 
koulutushankkeita ja alueellista yhteistyötä 
varsinkin naapurimaiden kanssa. Toimien, 
joihin rahoitus tulee kehitysyhteistyön 
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rahoitusvälineestä tai Euroopan 
kehitysrahastosta, on edistettävä 
kumppanimaiden kestävää kehitystä ja 
perustuttava kansallisiin ja alueellisiin 
kehitysstrategioihin ja oltava niiden 
mukaisia.

Tarkistus 15

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Tästä toimesta tuetaan myös kolmansien 
maiden ja kansainvälisten organisaatioiden 
kanssa käytävää poliittista vuoropuhelua.

2. Tästä toimesta tuetaan myös kolmansien 
maiden ja kansainvälisten organisaatioiden 
kanssa käytävää poliittista vuoropuhelua. 
Toimien, joihin rahoitus tulee 
kehitysyhteistyön rahoitusvälineestä tai 
Euroopan kehitysrahastosta, on 
edistettävä kumppanimaiden kestävää 
kehitystä ja perustuttava kansallisiin ja 
alueellisiin kehitysstrategioihin ja oltava 
niiden mukaisia.

Tarkistus 16

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jotta voidaan edistää korkea-asteen 
koulutuksen kansainvälistä ulottuvuutta, 
edellä olevassa 1 kohdassa tarkoitettujen 
rahoituspuitteiden lisäksi ulkoisista 
välineistä (kehitysyhteistyön
rahoitusvälineestä, eurooppalaisesta
naapuruuden välineestä, liittymistä
valmistelevasta tukivälineestä, 
kumppanuuden välineestä ja Euroopan
kehitysrahastosta) osoitetaan 
1 812 100 000 euron ohjeellinen määrä
oppimiseen liittyviin liikkuvuustoimiin 
muihin kuin 18 artiklan 1 kohdassa 
tarkoitettuihin maihin tai maista sekä 

2. Jotta voidaan edistää korkea-asteen 
koulutuksen kansainvälistä ulottuvuutta, 
edellä olevassa 1 kohdassa tarkoitettujen 
rahoituspuitteiden lisäksi osoitetaan 
kahden prosentin ohjeellinen määrä 
rahoitusohjeen kokonaismääristä, jotka 
sisältyvät ulkoisen toiminnan välineisiin 
(kehitysyhteistyön rahoitusväline, 
eurooppalainen naapuruuden väline, 
liittymistä valmisteleva tukiväline, 
kumppanuuden väline ja Euroopan
kehitysrahasto), oppimiseen liittyviin 
liikkuvuustoimiin muihin kuin 18 artiklan 
1 kohdassa tarkoitettuihin maihin tai maista 
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yhteistyöhön tai poliittiseen vuoropuheluun 
näiden maiden 
viranomaisten/laitosten/organisaatioiden 
kanssa. Näiden varojen käyttöön 
sovelletaan tämän asetuksen säännöksiä.

sekä yhteistyöhön tai poliittiseen 
vuoropuheluun näiden maiden 
viranomaisten/laitosten/organisaatioiden 
kanssa. Näiden varojen käyttöön 
sovelletaan tämän asetuksen säännöksiä
varmistaen samalla, että toimitaan niiden 
ulkoisten välineiden oikeusperustan 
mukaisesti, joista rahoitus tulee.

Perustelu

Yhteinen Erasmus -ohjelman toimien toteuttamisessa noudatetaan Yhteinen Erasmus 
-asetuksen menettelyjä vastaavien ulkoisten rahoitusvälineiden mukaisesti.

Tarkistus 17

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

Rahoitus asetetaan käyttöön kahtena 
monivuotisena määrärahakokonaisuutena, 
joista ensimmäinen kattaa ensimmäiset
neljä vuotta ja toinen jäljellä olevat kolme 
vuotta. Rahoitus otetaan huomioon näiden 
välineiden monivuotisissa maaohjelmissa
kyseisten maiden osalta kartoitettujen 
tarpeiden ja prioriteettien mukaan.
Määrärahoja voidaan tarkistaa merkittävien 
ennakoimattomien olosuhteiden tai 
politiikassa tapahtuvien merkittävien 
muutosten mukaan EU:n ulkoisen 
toiminnan prioriteettien mukaisesti.
Yhteistyö ohjelmaan osallistumattomien 
maiden kanssa voidaan tarvittaessa 
toteuttaa käyttäen kumppanuusmailta 
saatavia lisämäärärahoja, jotka asetetaan 
käytettäväksi näiden maiden kanssa 
sovittavin menettelyin.

Rahoitus asetetaan käyttöön kahtena 
monivuotisena määrärahakokonaisuutena.
Rahoitus perustuu näiden välineiden
monivuotisiin maaohjelmiin kyseisten 
maiden osalta kartoitettujen tarpeiden ja 
prioriteettien mukaan. Kun rahoitus tulee 
kehitysyhteistyön rahoitusvälineestä, 
täsmennetään rahoitettavien toimien 
alueellinen jakautuminen ja tyyppi. 
Määrärahoja voidaan tarkistaa merkittävien 
ennakoimattomien olosuhteiden tai 
politiikassa tapahtuvien merkittävien 
muutosten mukaan EU:n ulkoisen 
toiminnan prioriteettien mukaisesti
noudattaen asiaankuuluvassa ulkoisessa 
rahoitusvälineessä säädettyjä menettelyjä.
Yhteistyö ohjelmaan osallistumattomien 
maiden kanssa voidaan tarvittaessa 
toteuttaa käyttäen kumppanuusmailta 
saatavia lisämäärärahoja, jotka asetetaan 
käytettäväksi näiden maiden kanssa 
sovittavin menettelyin.

Perustelu

Ohjelmointiprosessissa on noudatettava asiaankuuluvissa ulkoisen rahoituksen välineissä
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säädettyjä menettelyjä ja varmistettava, että maiden omistajuutta kunnioitetaan ja että 
maiden tai alueiden yleiset strategiat ovat johdonmukaisia. Määrärahojen jako voidaan 
määritellä vain tältä perustalta.

Tarkistus 18

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

6. Edellä 6 artiklan 1 kohdan a alakohdassa 
tarkoitetut oppimiseen liittyvään 
henkilöiden liikkuvuuteen osoitetut 
määrärahat, joita kansallinen toimisto 
hallinnoi, jaetaan jäsenvaltion 
väestömäärän ja elinkustannusten, 
jäsenvaltioiden pääkaupunkien välisten 
välimatkojen ja tuloksellisuuden 
perusteella. Määrärahoja jaettaessa 
otetaan asianmukaisesti huomioon 
syrjäisimpien alueiden ja merentakaisten 
maiden ja alueiden opiskelijoiden 
erityisen etäinen sijainti. Tuloksellisuutta 
mittaava parametri kattaa 25 prosenttia 
kokonaismäärärahoista 7 ja 8 kohdassa 
tarkoitettujen kriteerien mukaisesti.

Perustelu

Olisi annettava erityisiä säännöksiä Euroopan merentakaisista opiskelijoista erityisesti 
liikkuvuuteen osoitettujen määrärahojen osalta, koska kyseiset opiskelijat ovat erityisen 
etäällä Euroopan mantereesta.

Tarkistus 19

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 1 kohta – b a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(b a) osallistuminen köyhyyden 
poistamiseen ja kestävään kehitykseen 
kolmansissa maissa.
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Perustelu

Kehitys on mainittu muista riippumattomana tavoitteena 4 artiklassa ja siksi sen olisi 
ohjattava myös seurantaa ja arviointia.

Tarkistus 20

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Komissio sisällyttää kehitysyhteistyön 
rahoitusvälineestä annetun asetuksen 
täytäntöönpanoa koskevaan vuosittaiseen 
kertomukseensa luettelon kaikista 
Yhteinen Erasmus -hankkeista, joihin 
rahoitus tulee kehitysyhteistyön 
rahoitusvälineestä ja siitä, miten ne 
noudattavat tavoitteita ja periaatteita 
sellaisina kuin ne on esitetty tämän 
asetuksen 2 ja 3 artiklassa. 

Perustelu

Erasmus Mundus –toimissa on noudatettu kehitysyhteistyön rahoitusvälineen menettelyjä. 
Jatkossa toteuttamisessa noudatetaan Yhteinen Erasmus -asetuksen menettelyjä. 
Säännöllisellä raportoinnilla kehitysyhteistyön rahoitusvälineen komitealle ja parlamentille 
olisi varmistettava, että toteutus on kehitysyhteistyön rahoitusvälineestä annetun asetuksen ja 
erityisesti sen 2 artiklassa mainitun yleisen kehitysavun tavoitteen mukaista.

Tarkistus 21

Ehdotus asetukseksi
18 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) jäsenvaltiot; (a) jäsenvaltiot ja niiden merentakaiset 
maat ja alueet, jotka on lueteltu Euroopan 
unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 
liitteessä II;

Perustelu

Äskettäisessä päätöksessä merentakaisesta assosiaatiosta ennakoidaan merentakaisten 
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alueiden ja maiden osallistumista yleissivistävää ja ammatillista koulutusta koskeviin 
ohjelmiin. Uudessa päätösehdotuksessa muistutetaan myös, siitä, että merentakaiset alueet ja 
maat voivat osallistua kaikkiin Euroopan unionin horisontaalisiin ohjelmiin. Sen vuoksi 
tekstissä olisi täsmennettävä merentakaisten alueiden ja maiden osallistuminen Yhteinen 
Erasmus -ohjelmaan.

Tarkistus 22

Ehdotus asetukseksi
19 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) asiaankuuluvat unionin politiikat, 
etenkin kulttuurin ja median, työllisyyden, 
terveyden, tutkimuksen ja innovoinnin, 
yritystoiminnan, oikeusasioiden, kuluttaja-
asioiden, kehitysyhteistyön ja 
koheesiopolitiikan aloilla;

(a) asiaankuuluvat unionin politiikat, 
etenkin kulttuurin ja median, työllisyyden, 
terveyden, tutkimuksen ja innovoinnin, 
yritystoiminnan, oikeusasioiden, kuluttaja-
asioiden, koheesiopolitiikan ja 
kehitysyhteistyöpolitiikan aloilla;

Perustelu

Tällä muutoksella tarkennetaan, että viittaus koskee unionin kansainvälistä 
kehitysyhteistyöpolitiikkaa eikä sen sisäistä aluekehityspolitiikkaa.
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