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RÖVID INDOKOLÁS

A Bizottság azt javasolja, hogy a felsőoktatási együttműködés nemzetközi dimenzióját 
(beleértve a jelenleg az Erasmus Mundusról szóló 2008-as európai parlamenti és tanácsi 
határozat1 által lefedett cselekvések jelentős részét is beleértve) teljes mértékben építsék bele 
az Unió oktatási, képzési, ifjúsági és sportprogramja, az „Erasmus mindenkinek” 
létrehozásáról szóló új rendeletbe.  A harmadik országokban megvalósuló felsőoktatási 
cselekvések finanszírozása különféle külső finanszírozási eszközökből fog származni, 
beleértve a jövőbeli Fejlesztési Együttműködési Eszközt (DCI) és az Európai Fejlesztési 
Alapot (EFA), és két többéves előirányzaton fog alapulni. A végrehajtás az „Erasmus 
mindenkinek” rendeletben meghatározott eljárást fogja követni. E javaslattal a Bizottság a 
széttöredezettséget kívánja megszüntetni, és javítani szeretné a tervezhetőséget a 
programokban részt vevő egyetemek és intézmények számára.

Az előadó bár támogatja a javaslat általános célját, aggodalmát fejezi ki amiatt, hogy az 
„Erasmus mindenkinek” rendelettervezet rendkívül kevés részletet tartalmaz a DCI keretében 
és az AKCS-országokban finanszírozandó cselekvésekről, azoknak az Unió fejlesztési 
célkitűzéseihez való kapcsolódásáról és az országok fejlesztési szükségleteiről és stratégiáiról. 
Ezenkívül a javasolt rendelet nem tartalmaz semmilyen rendelkezést annak biztosítására, hogy 
a cselekvések, amelyek finanszírozása a DCI-hez tartozó földrajzi programokból származik, 
úgy vannak kialakítva, hogy teljesítsék a hivatalos fejlesztési segély kritériumait az 
OECD/DAC meghatározásainak megfelelően, ahogy azt a 2014–2020 közötti időszakra 
vonatkozó DCI-ről szóló bizottsági javaslat 2. cikkének (2) bekezdése előírja. 
Az előadó által javasolt módosítások ezért az alábbi célokat követik:

- Egyértelműbb preferenciák felállítása az Unió fejlesztési célkitűzései tekintetében, különös 
tekintettel a szegénység felszámolására.

- Annak biztosítása, hogy a DCI-n keresztül támogatott cselekvések teljesítik az ODA 
vonatkozásában az OECD/DAC által meghatározott kritériumokat, különösen a kifelé 
irányuló mobilitás tekintetében; 

- A mobilitási cselekvésekhez kapcsolódó mechanizmusok előírása, amelyek csökkentik az 
„agyelszívás” kockázatát;

- Annak biztosítása, hogy a cselekvéseket a megfelelő, finanszírozást biztosító eszközökkel 
teljes összhangban hajtsák végre;

- A programozási folyamatnak tiszteletben kell tartania a partnerországok felelősségi körét; 
- Értékelési és jelentéstételi előírásokat kell megfogalmazni, amelyek biztosítják, hogy a 

fejlesztés hatásait felmérik, és teljes átláthatóságot kell megvalósítani.

Az előadó hangsúlyozni kívánja továbbá, hogy némi eltérés mutatkozik a Bizottság 
jogalkotási programja és a jogalkotási pénzügyi nyilatkozat között a külső finanszírozási 
eszközök által biztosítandó finanszírozási szintek tekintetében. Míg a pénzügyi kimutatás az 
59. oldalon azt javasolja, hogy összesen 1812 millió eurót irányozzanak elő kizárólag a 4. 
fejezetből származó külső pénzügyi eszközökből (azaz kizárva az EFA-t), a jogalkotási 
javaslat a 13. cikkben azt jelzi, hogy az 1812 millió eurós teljes összeg a külső finanszírozási 
                                               
1 Az Európai Parlament és a Tanács 1298/2009/EK határozata (16 december 2008) a harmadik országokkal 
történő együttműködésen keresztül a felsőoktatás minőségének javítására és a kultúrák közötti megértés 
előmozdítására irányuló Erasmus Mundus 2013–2013 cselekvési program létrehozásáról (HL L 340., 
2008.12.19., 83.o.).
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eszközökből származó finanszírozásra utal, azaz az EFA-t is beleértve. Az előadó úgy 
értelmezi, hogy a jogalkotási javaslat 13. cikkének számadatai az irányadók.

MÓDOSÍTÁSOK

A Fejlesztési Bizottság felkéri a Kulturális és Oktatási Bizottságot mint illetékes bizottságot, 
hogy jelentésébe foglalja bele az alábbi módosításokat:

Módosítás 1

Rendeletre irányuló javaslat
7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) Az Európai Unió működéséről szóló 
szerződés 8. és 10. cikkének, valamint az 
Alapjogi Charta 21. és 23. cikkének 
megfelelően a program előmozdítja a nők 
és a férfiak közötti egyenlőséget, és küzd 
mindenfajta nemen, faji vagy etnikai 
származáson, valláson vagy 
meggyőződésen, fogyatékosságon, 
életkoron vagy szexuális irányultságon 
alapuló megkülönböztetés ellen.

(7) Az Európai Unió működéséről szóló 
szerződés 8. és 10. cikkének, valamint az 
Alapjogi Charta 21. és 23. cikkének 
megfelelően a program előmozdítja a nők 
és a férfiak közötti egyenlőséget, és küzd 
mindenfajta nemen, faji vagy etnikai 
származáson, valláson vagy 
meggyőződésen, fogyatékosságon, 
életkoron vagy szexuális irányultságon 
alapuló megkülönböztetés ellen. Szükség 
van arra, hogy kibővítsék a hátrányos 
helyzetű és kiszolgáltatott csoportok 
hozzáférését és aktívan kezeljék a 
fogyatékossággal élő személyek speciális 
tanulási szükségleteit a program 
végrehajtása során.

Indokolás

Fokozott jelentőséggel bír a fejlődő országokban megvalósuló programok szempontjából, 
hogy biztosítsák a szegények és a kiszolgáltatottak hozzáférését, de ez Európában is fontos 
lenne.

Módosítás 2

Rendeletre irányuló javaslat
8 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) A programnak erős nemzetközi 
dimenzióval kell rendelkeznie különösen a 

(8) A programnak erős nemzetközi 
dimenzióval kell rendelkeznie különösen a 
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felsőoktatás tekintetében, nem csupán az 
európai felsőoktatás minőségének javítása 
érdekében – az Oktatás és képzés 2020 
átfogóbb céljainak jegyében és Unió mint 
tanulmányi helyszín vonzerejének növelése 
céljából –, hanem azért is, hogy ösztönözze 
az emberek közötti megértést és a 
harmadik országok felsőoktatását elősegítő 
fenntartható fejlődés támogatását.

felsőoktatás tekintetében, nem csupán az 
európai felsőoktatás minőségének javítása 
érdekében – az Oktatás és képzés 2020 
átfogóbb céljainak jegyében és Unió mint 
tanulmányi helyszín vonzerejének növelése 
céljából –, hanem azért is, hogy ösztönözze 
az emberek közötti megértést és támogassa
a szegénység felszámolását és a 
fenntartható fejlődést, többek között a 
felsőoktatás terén a harmadik
országokban és az Unióval társult 
tengerentúli országokban és területeken.

Indokolás

Az „Erasmus mindenkinek” rendelet céljai között külön meg kell említeni az EU fejlesztési 
együttműködésének fő célját a Szerződésben és a DCI-rendelet tervezetében 
meghatározottaknak megfelelően. A jelenlegi tengerentúli társulási határozat biztosítja a 
tengerentúli országok és területek részvételét a képzési és oktatási programokban. Az új 
határozatra irányuló javaslat szintén felhívja a figyelmet arra, hogy a tengerentúli országok 
és területek az Európai Unió összes horizontális programjában jogosultak részt venni. Ezért
ebben a szövegben is le kell szögezni, hogy a tengerentúli országok és területek részesei az 
„Erasmus mindenkinek” programnak.

Módosítás 3

Rendeletre irányuló javaslat
17 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(17) Az Európai Ifjúsági Fórum, a 
Felsőfokú Tanulmányok és Oklevelek 
Elismerésével Foglalkozó Nemzeti 
Információs Központok (NARIC), az 
Eurydice, az Euroguidance és az Eurodesk 
hálózat, az eTwinning nemzeti támogató 
szolgálatai, a nemzeti Europass központok 
és a szomszédos országok nemzeti 
tájékoztatási irodáinak a fellépése 
nélkülözhetetlen a program célkitűzéseinek 
eléréséhez, különösen azáltal, hogy a 
Bizottságot rendszeresen ellátják friss, a 
tevékenységük különböző területeivel 
kapcsolatos információkkal, valamint 
terjesztik a program eredményeit az 
Unióban és a részt vevő harmadik 

(17) Az Európai Ifjúsági Fórum, a 
Felsőfokú Tanulmányok és Oklevelek 
Elismerésével Foglalkozó Nemzeti 
Információs Központok (NARIC), az 
Eurydice, az Euroguidance és az Eurodesk 
hálózat, az eTwinning nemzeti támogató 
szolgálatai, a nemzeti Europass központok 
és a szomszédos országok nemzeti 
tájékoztatási irodáinak a fellépése 
nélkülözhetetlen a program célkitűzéseinek 
eléréséhez, különösen azáltal, hogy a 
Bizottságot rendszeresen ellátják friss, a 
tevékenységük különböző területeivel 
kapcsolatos információkkal, valamint 
terjesztik a program eredményeit az 
Unióban és a vele társult tengerentúli 
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országokban. országokban és területeken, valamint a
részt vevő harmadik országokban.

Indokolás

A jelenlegi tengerentúli társulási határozat biztosítja a tengerentúli országok és területek 
részvételét a képzési és oktatási programokban. Az új határozatra irányuló javaslat szintén 
felhívja a figyelmet arra, hogy a tengerentúli országok és területek az Európai Unió összes 
horizontális programjában jogosultak részt venni. Ezért ebben a szövegben is le kell szögezni, 
hogy a tengerentúli országok és területek részesei az „Erasmus mindenkinek” programnak.

Módosítás 4

Rendeletre irányuló javaslat
24 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(24) Biztosítani kell a program keretében 
végzett összes intézkedés európai 
hozzáadott értékét és ezen intézkedéseknek 
a szerződés 167. cikke (4) bekezdésével 
összhangban álló tagállami 
tevékenységekkel, illetve más 
tevékenységekkel, különösen a kultúra, a 
kutatás, az ipari és kohéziós politika, a 
bővítési politika és a külkapcsolatok 
területén végzett tevékenységekkel 
fennálló kiegészítő jellegét.

(24) Biztosítani kell a program keretében 
végzett összes intézkedés európai 
hozzáadott értékét és ezen intézkedéseknek 
a szerződés 167. cikke (4) bekezdésével 
összhangban álló tagállami 
tevékenységekkel, más tevékenységekkel, 
különösen a kultúra, a kutatás, az ipari és 
kohéziós politika, a bővítési politika és a 
külkapcsolatok területén végzett 
tevékenységekkel, valamint az EUMSZ 
208. cikkének megfelelő, a fejlesztés 
érdekében történő politikai 
összehangolással fennálló kiegészítő 
jellegét.

Módosítás 5

Rendeletre irányuló javaslat
27 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(27) Teljesítménykritériumokat kell 
létrehozni, amelyeken a költségvetés 
tagállamok közötti, a nemzeti irodák által 
irányított intézkedéseknek való 
elkülönítése alapul. .

(27) Mérhető teljesítménykritériumokat 
kell létrehozni, amelyeken a költségvetés 
tagállamok közötti, a nemzeti irodák által 
irányított intézkedéseknek való 
elkülönítése alapul.
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Módosítás 6

Rendeletre irányuló javaslat
29 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(29a) A tengerentúli országok és területek 
természetes személyei, valamint a 
tengerentúli országok és területek illetékes 
köz- és/vagy magántestületei és 
intézményei az Európai Unió és a 
tengerentúli országok és területek 
társulásáról szóló tanácsi határozatban 
meghatározott rendelkezéseknek 
megfelelően vehetnek részt az uniós 
programokban.

Indokolás

A jelenlegi tengerentúli társulási határozat biztosítja a tengerentúli országok és területek 
részvételét a képzési és oktatási programokban. Az új határozatra irányuló javaslat szintén 
felhívja a figyelmet arra, hogy a tengerentúli országok és területek az Európai Unió összes 
horizontális programjában jogosultak részt venni. Ezért ebben a szövegben is le kell szögezni, 
hogy a tengerentúli országok és területek részesei az „Erasmus mindenkinek” programnak.

Módosítás 7

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A program az egész életen át tartó 
tanulás távlatában minden szintű oktatásra 
kiterjed, különösen a felsőoktatásra, a 
szakképzésre, a felnőttkori tanulásra, az 
iskolai oktatásra és az ifjúságpolitikára.

(3) A program az egész életen át tartó 
tanulás távlatában minden szintű oktatásra 
kiterjed, különösen a felsőoktatásra, a 
szakképzésre, az informális oktatásra, a 
felnőttkori tanulásra, az iskolai oktatásra és 
az ifjúságpolitikára, és a sport terén is 
támogatni kíván bizonyos 
tevékenységeket.
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Módosítás 8

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Az Európai Unióról szóló szerződés 
21. cikkének megfelelően nemzetközi 
dimenzióval rendelkezik, és a sport terén 
végzett tevékenységeknek is támogatást 
nyújt.

(4) Van egy nemzetközi vetülete is, amely
az EU és a harmadik országok közötti 
együttműködés révén az Unió külső 
fellépéseinek támogatását célozza, 
beleértve az uniós fejlesztési célkitűzéseket 
is.

Indokolás

A nemzetközi vetületre vonatkozó bekezdésnek kifejezetten utalnia kell az Unió külső 
fellépéseit meghatározó fejlesztési célkitűzésekre.

Módosítás 9

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A program célja, hogy hozzájáruljon az 
Európa 2020 stratégiának és az Oktatás és 
képzés stratégiai keretrendszerének
(Oktatás és képzés 2020) célkitűzéseihez, 
így az említett eszközökben meghatározott 
megfelelő referenciaértékekhez is, továbbá 
az ifjúságpolitika terén folytatott európai 
együttműködés megújított keretéhez
(2010–2018), a harmadik országok 
felsőoktatásának fenntartható fejlődéséhez
és a sport európai dimenziójának 
fejlesztéséhez.

(1) A program célja, hogy hozzájáruljon az 
Európa 2020 stratégiának és az Oktatás és 
képzés stratégiai keretrendszerének
(Oktatás és képzés 2020) célkitűzéseihez, 
így az említett eszközökben meghatározott 
megfelelő referenciaértékekhez is, továbbá 
az ifjúságpolitika terén folytatott európai 
együttműködés megújított keretéhez
(2010–2018), a harmadik országokban a 
szegénység felszámolásához és a
fenntartható fejlődéshez, különösen a 
felsőoktatás, a szakképzés és az önállóvá 
válás terén, valamint a sport európai 
dimenziójának fejlesztéséhez.
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Módosítás 10

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – d pont – első rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) Az oktatás, a képzés és az ifjúságügy 
nemzetközi dimenziójának fejlesztése 
különösen a felsőoktatásban, az uniós 
felsőoktatási intézmények vonzerejének 
növelése, valamint az Unió külső 
fellépéseinek támogatása révén, beleértve a 
mobilitás, az Európai Unió és a harmadik 
országok felsőoktatási intézményei közötti 
együttműködés, valamint a harmadik 
országokban történő célzott kapacitásépítés 
formájában megvalósítandó fejlesztési 
célokat;

d) Az oktatás, a képzés és az ifjúságügy 
nemzetközi dimenziójának fejlesztése 
különösen a felsőoktatásban, az uniós 
felsőoktatási intézmények vonzerejének 
növelése, valamint az Unió külső 
fellépéseinek támogatása révén, beleértve a 
mobilitás, az Európai Unió és a vele társult 
tengerentúli országok és területek, 
valamint a harmadik országok 
felsőoktatási intézményei közötti 
együttműködés, valamint a harmadik 
országokban történő célzott kapacitásépítés 
formájában megvalósítandó fejlesztési 
célokat, adott esetben azon külső 
finanszírozási eszközökben meghatározott 
célokkal összhangban, amelyekből a 
fellépés finanszírozása származik;

Indokolás

A fejlesztésnek önálló célkitűzésnek kell lennie, és nem lehet csupán az oktatás nemzetközi 
vetületét javító eszköz. Azon fellépések esetében, amelyekhez a finanszírozás külső 
finanszírozási eszközökből származik, az egyes eszközök célkitűzéseinek is iránymutató 
szereppel kell bírniuk. A jelenlegi tengerentúli társulási határozat biztosítja a tengerentúli 
országok és területek részvételét a képzési és oktatási programokban. Az új határozatra 
irányuló javaslat szintén felhívja a figyelmet arra, hogy a tengerentúli országok és területek 
az Európai Unió összes horizontális programjában jogosultak részt venni. Ezért ebben a 
szövegben is le kell szögezni, hogy a tengerentúli országok és területek részesei az „Erasmus 
mindenkinek” programnak.

Módosítás 11

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) Az (1) bekezdés szerinti azon 
fellépések tekintetében, amelyekhez a 
finanszírozás a DCI-ből vagy az EFA-ból 
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származik, valamennyi fellépésnek 
összhangban kell lennie a DCI-rendelet, 
illetve az AKCS-EU partnerségi 
megállapodás alapelveivel. A DCI-ből 
lehívott finanszírozás esetében különösen 
ügyelni kell arra, hogy a 2. cikk (2) 
bekezdésének megfelelően teljesüljenek a 
DAC által létrehozott ODA-kritériumok.

Módosítás 12

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 2 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2b) Azon fellépések esetén, amelyekhez a 
finanszírozás a DCI-ből származik, a 
mobilitási támogatásokból kifelé irányuló 
mobilitásra vonatkozóan csak olyan 
kutatók részesülhetnek, amelyek a fejlődő 
országok számára jelentős területeken 
végeznek kutatási vagy oktatási 
tevékenységet, befelé irányuló mobilitásra 
vonatkozóan pedig olyan hallgatók vagy 
kutatók, akik a fejlődő országok számára 
jelentős területeken végeznek tanulmányi 
vagy kutatási tevékenységet. 

Indokolás

A DCI-ből finanszírozott fellépéseknek teljesíteniük kell az OECD/DAC által a hivatalos 
fejlesztési segély tekintetében meghatározott kritériumokat. E feltételek nem teszik lehetővé az 
európai uniós hallgatók kifelé irányuló mobilitásának finanszírozását, és előírják, hogy a 
tanulmányi területek a fejlesztéshez kapcsolódjanak.

Módosítás 13

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 2 c bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2c) Azon fellépések esetén, amelyekhez a 
finanszírozás a DCI-ből vagy az EFA-ból 
származik, mechanizmusokat kell



AD\915186HU.doc 11/17 PE429.937v02-00

HU

kialakítani annak biztosítására, hogy a 
kiválasztási kritériumok az érdemeken 
alapuljanak, és ösztöndíjak odaítélésekor 
előnyben részesítsék az a hátrányos 
szocioökonómiai helyzetű csoportokat és a 
kiszolgáltatott helyzetű 
népességcsoportokat, valamint arra 
ösztönözzék a fejlődő országok 
állampolgárait, hogy a tanulmányi vagy 
kutatási időszak lejártát követően térjenek 
vissza származási országukba, hogy 
hozzájárulhassanak az érintett fejlődő 
ország gazdasági fejlődéséhez és jólétéhez. 

Indokolás

El kell kerülni az agyelszívást azáltal, hogy a hallgatókat és kutatókat a származási 
országukba való visszatérésre ösztönzik. A hátrányos helyzetű csoportokra való 
összpontosítás hangsúlyozza a felsőoktatás és a szegénység felszámolása közötti kapcsolatot.

Módosítás 14

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Ezen intézkedések támogatni fogják 
továbbá a fejlesztést, a kapacitásépítést, a 
regionális integrációt, az ismeretek cseréjét 
és a korszerűsítési folyamatokat az Unió és 
a harmadik országok felsőoktatási 
intézményei közötti, valamint az ifjúsági 
ágazati partnerségek révén, mindenekelőtt 
az egymástól való tanulás és a közös 
oktatási projektek tekintetében, elősegítve 
a különösen a szomszédos országokkal 
folytatott regionális együttműködést.

(2) Ezen intézkedések támogatni fogják 
továbbá a fejlesztést, a kapacitásépítést, a 
regionális integrációt, az ismeretek cseréjét 
és a korszerűsítési folyamatokat az Unió és 
a harmadik országok felsőoktatási 
intézményei közötti, valamint az ifjúsági 
ágazati partnerségek révén, mindenekelőtt 
az egymástól való tanulás és a közös 
oktatási projektek tekintetében, elősegítve 
a különösen a szomszédos országokkal 
folytatott regionális együttműködést. Azon 
fellépéseknek, amelyekhez a finanszírozás 
a DCI-ből vagy az EFA-ból származik, 
hozzá kell járulniuk a partnerországok 
fenntartható fejlődéséhez, és azoknak a 
nemzeti és regionális fejlesztési 
stratégiákon kell alapulniuk, és biztosítani 
kell az azokkal való összhangot.
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Módosítás 15

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Ezen intézkedések támogatják továbbá 
a harmadik országokkal és a nemzetközi 
szervezetekkel folytatott szakpolitikai 
párbeszédet.

(2) Ezen intézkedések támogatják továbbá 
a harmadik országokkal és a nemzetközi 
szervezetekkel folytatott szakpolitikai 
párbeszédet. Azon fellépéseknek, 
amelyekhez a finanszírozás a DCI-ből 
vagy az EFA-ból származik, hozzá kell 
járulniuk a partnerországok fenntartható 
fejlődéséhez, és azoknak a nemzeti és 
regionális fejlesztési stratégiákon kell 
alapulniuk, és biztosítani kell az azokkal 
való összhangot.

Módosítás 16

Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 2 bekezdés – első rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az (1) bekezdésben említett pénzügyi 
kereten kívül, a felsőoktatás nemzetközi 
dimenziójának ösztönzése érdekében a 
különböző külső eszközökből (fejlesztési 
együttműködési eszköz, Európai 
Szomszédsági Támogatási Eszköz, 
előcsatlakozási támogatási eszköz, 
partnerségi eszköz és Európai Fejlesztési 
Alap) 1 812 100 000 EUR indikatív 
összeget különítenek el az azokba az 
országokba irányuló, vagy azokból az 
országokból érkező tanulmányi mobilitási 
intézkedéseknek, amelyek nem szerepelnek 
a 18. cikk (1) bekezdésében, valamint az
ezen országok 
hatóságaival/intézményeivel/szervezeteivel 
folytatott együttműködésnek és 
szakpolitikai párbeszédnek. Ezen eszközök 
felhasználására e rendelet rendelkezései 
alkalmazandók.

(2) Az (1) bekezdésben említett pénzügyi 
kereten kívül, a felsőoktatás nemzetközi 
dimenziójának ösztönzése érdekében a 
különböző külső fellépésekre vonatkozó 
eszközök (fejlesztési együttműködési 
eszköz, Európai Szomszédsági Támogatási 
Eszköz, előcsatlakozási támogatási eszköz, 
partnerségi eszköz és Európai Fejlesztési 
Alap) teljes pénzügyi referenciaösszege 
2%-ának megfelelő indikatív összeget 
különítenek el az azokba az országokba 
irányuló, vagy azokból az országokból 
érkező tanulmányi mobilitási 
intézkedéseknek, amelyek nem szerepelnek 
a 18. cikk (1) bekezdésében, valamint az 
ezen országok 
hatóságaival/intézményeivel/szervezeteivel 
folytatott együttműködésnek és 
szakpolitikai párbeszédnek. Ezen eszközök 
felhasználására e rendelet rendelkezései 
alkalmazandók, miközben biztosítani kell 
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azon külső eszközök jogalapjával való 
összhangot, amelyből a finanszírozás 
származik.

Indokolás

Bár az „Erasmus mindenkinek” fellépéseinek végrehajtása az „Erasmus mindenkinek” 
rendelet eljárásait követi, biztosítani kell a megfelelő külső finanszírozási eszközökkel való 
összhangot.

Módosítás 17

Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 2 bekezdés – második rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A források két többéves keretösszeg révén 
lesznek hozzáférhetőek, amelyek az első 
négy, illetve a fennmaradó három 3 évre 
szólnak. A forrásokat az érintett országok 
megállapított szükségletei és prioritásai 
alapján tükrözi az említett eszközökre 
vonatkozó többéves indikatív
programozás. Nagy horderejű előre nem 
látható körülmények vagy jelentős politikai 
változások esetén ezek az összegek az 
uniós külső fellépés prioritásaival 
összhangban módosíthatók. A nem részt 
vevő országokkal való együttműködés 
adott esetben az említett 
partnerországokkal közösen
megállapítandó eljárásoknak megfelelően 
rendelkezésre bocsátandó, a 
partnerországoktól származó pótlólagos 
előirányzatokon alapulhat.

A források két többéves keretösszeg révén 
lesznek hozzáférhetőek. A források az 
érintett országok megállapított
szükségletein és prioritásain alapulnak, az 
említett eszközökre vonatkozó többéves 
indikatív programozással összhangban, és 
a DCI esetén meghatározzák a 
finanszírozandó fellépések regionális 
eloszlását és típusát.. Nagy horderejű,
előre nem látható körülmények vagy 
jelentős politikai változások esetén ezek az 
összegek az uniós külső fellépés 
prioritásaival összhangban módosíthatók, a 
megfelelő külső finanszírozási eszközökre 
vonatkozóan előirányzott eljárásokkal 
összhangban. A nem részt vevő 
országokkal való együttműködés adott 
esetben az említett partnerországokkal 
közösen megállapítandó eljárásoknak 
megfelelően rendelkezésre bocsátandó, a 
partnerországoktól származó pótlólagos 
előirányzatokon alapulhat.

Indokolás

A programozási folyamatnak a megfelelő külső finanszírozási eszközökre vonatkozóan 
előirányzott eljárásokat kell követniük, biztosítva az ország felelősségének szükségszerű 
tiszteletben tartását, és az országok vagy régiók általános stratégiáival való összhangot. Az 
előirányzatokat csak ezen az alapon lehet meghatározni.
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Módosítás 18

Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) A nemzeti iroda által kezelt, a 6. cikk
(1) bekezdésének a) pontjában említett 
egyéni tanulmányi mobilitásra elkülönített 
pénzeszközöket a lakóhely szerinti 
tagállam népessége és megélhetési 
költségei, a tagállamok fővárosai közötti 
távolság és a teljesítmény alapján osztják 
el. A teljesítményre vonatkozó paraméter a
(7) és a (8) bekezdésben említett 
kritériumoknak megfelelően az összes 
finanszírozás 25 %-át teszi ki.

(6) A nemzeti iroda által kezelt, a 6. cikk
(1) bekezdésének a) pontjában említett 
egyéni tanulmányi mobilitásra elkülönített 
pénzeszközöket a lakóhely szerinti 
tagállam népessége és megélhetési 
költségei, a tagállamok fővárosai közötti 
távolság és a teljesítmény alapján osztják 
el. Azt, hogy a legkülső régiók, illetve a 
tengerentúli országok és területek diákjai 
különösen távol élnek, megfelelően 
figyelembe veszik a pénzeszközök 
elosztásakor. A teljesítményre vonatkozó 
paraméter a (7) és a (8) bekezdésben 
említett kritériumoknak megfelelően az 
összes finanszírozás 25 %-át teszi ki.

Indokolás

Mivel nagyon távol élnek az európai kontinenstől, az európai tengerentúli diákokra 
vonatkozóan különleges rendelkezéseket kell előirányozni, különösen a mobilitási alapok 
esetében.

Módosítás 19

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 1 bekezdés – b a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) A szegénység felszámolásához és a 
fenntartható fejlődéshez való hozzájárulás 
a fejlődő országokban.

Indokolás

A fejlesztés a 4. cikkben önálló célkitűzésként van felsorolva, és ezért annak a nyomon követés 
és az értékelés során is vezérelvnek kell lennie.
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Módosítás 20

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) A Bizottság a DCI-rendelet 
végrehajtásáról szóló éves jelentésébe 
belefoglal egy listát, amely tartalmaz 
minden olyan „Erasmus mindenkinek” 
cselekvést, amelyhez a forrásokat a DCI-
ből hívták le, valamint, hogy ezek a 
cselekvések megfelelnek-e az e rendelet 2. 
és 3. cikkében meghatározott 
célkitűzéseknek és elveknek. 

Indokolás

Az Erasmus Mundus fellépéseinek végrehajtása eddig a DCI-eljárásokat követte. Mivel a 
végrehajtás a jövőben az „Erasmus mindenkinek” rendelet szerinti eljárásokat fogja követni, 
a rendszeres jelentéstételnek biztosítania kell DCI-bizottság és a Parlament számára a DCI-
rendeletnek való megfelelőséggel kapcsolatos átláthatóságot, különösen a 2. cikkben az ODA-
ra vonatkozó célok tekintetében.

Módosítás 21

Rendeletre irányuló javaslat
18 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a tagállamok; a) a tagállamok és a tagállamoknak az 
Európai Unió működéséről szóló 
szerződés II. mellékletében felsorolt 
tengerentúli országai és területei;

Indokolás

A jelenlegi tengerentúli társulási határozat biztosítja a tengerentúli országok és területek 
részvételét a képzési és oktatási programokban. Az új határozatra irányuló javaslat szintén 
felhívja a figyelmet arra, hogy a tengerentúli országok és területek az Európai Unió összes 
horizontális programjában jogosultak részt venni. Ezért ebben a szövegben is le kell szögezni, 
hogy a tengerentúli országok és területek részesei az „Erasmus mindenkinek” programnak.
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Módosítás 22

Rendeletre irányuló javaslat
19 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a megfelelő uniós szakpolitikák, 
különösen a kultúra és a média, a 
foglalkoztatás, az egészségügy, a kutatás és 
innováció, a vállalkozások, az igazságügy, 
a fejlesztés és a kohéziós politika területén;

a) a megfelelő uniós szakpolitikák, 
különösen a kultúra és a média, a 
foglalkoztatás, az egészségügy, a kutatás és 
innováció, a vállalkozások, az igazságügy, 
a kohéziós politika és a fejlesztéspolitika
területén;

Indokolás

Ez a változtatás tisztázza, hogy a hivatkozás az Unió nemzetközi fejlesztéspolitikájához és nem 
belső, regionális fejlesztési politikájához kapcsolódik.
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