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TRUMPAS PAGRINDIMAS

Komisija siūlo į naująjį reglamentą, kuriuo sukuriama Sąjungos švietimo, mokymo, jaunimo 
ir sporto programa „Erasmus visiems“, visapusiškai įtraukti tarptautinį aukštojo mokslo 
bendradarbiavimo aspektą (įskaitant pagrindinę veiksmų, kuriuos šiuo metu apima 2008 m. 
EP ir Tarybos sprendimas dėl Erasmus Mundus programos1, dalį). Finansavimas, skirtas 
aukštojo mokslo veiksmams trečiosiose šalyse, bus gaunamas pagal įvairias išorės 
finansavimo priemones, įskaitant būsimąją vystomojo bendradarbiavimo priemonę (VBP) ir 
Europos plėtros fondą (EPF), ir bus grindžiamas dviem daugiamečiais asignavimais. 
Įgyvendinimas vyks pagal reglamente dėl programos „Erasmus visiems“ nustatytą tvarką. 
Pateikdama šį pasiūlymą, Komisija siekia nutraukti susiskaidymą ir padidinti nuspėjamumą 
programose dalyvaujantiems universitetams ir institucijoms.
Nors referentė pritaria bendram šio pasiūlymo tikslui, ji susirūpinusi dėl to, kad reglamento 
dėl programos „Erasmus visiems“ projekte mažai užsimenama apie veiksmus, kurie turi būti 
finansuojami pagal vystomojo bendradarbiavimo priemonę (VBP) ir AKR šalyse, jų sąsają su 
Sąjungos vystymosi tikslais ir šalių vystymosi poreikiais bei strategijomis. Be to, į pasiūlymą 
dėl reglamento neįtraukta jokių nuostatų, kuriomis būtų užtikrinta, kad veiksmai, kuriems 
finansavimas skiriamas pagal VBP geografines programas, būtų sukurti taip, kad atitiktų 
EBPO Vystymosi paramos komiteto (EBPO VPK) apibrėžtus oficialios paramos vystymuisi 
(OPV) kriterijus, kaip reikalaujama pagal Komisijos pasiūlymo dėl VBP 2014–2020 m. 2 
straipsnio 2 dalį. 

Todėl referentės siūlomais pakeitimais siekiama šių tikslų:
- pateikti aiškesnes nuorodas į Sąjungos vystymosi tikslus, ypač skurdo panaikinimą;
- užtikrinti, kad veiksmai, kuriems finansavimas skiriamas pagal VBP, atitiktų EBPO VPK 

apibrėžtus OPV kriterijus, ypač kiek tai susiję su išvykstančiųjų judumo veiksmais; 
- reikalauti, kad mechanizmai būtų susieti su judumo veiksmais, nes tai sumažintų protų 

nutekėjimo pavojų;
- užtikrinti, kad veiksmai būtų įgyvendinti juos visiškai suderinant su atitinkamomis 

priemonėmis, pagal kurias jie finansuojami;
- reikalauti, kad programavimo procesai būtų vykdomi atsižvelgiant į šalių partnerių 

savarankiškumą; 
- apibrėžti vertinimo ir atsiskaitymo reikalavimus, kuriais būtų užtikrinama, kad priemonės 

būtų susietos su vystymusi ir kad būtų užtikrintas visiškas skaidrumas.

Pranešėja taip pat norėtų nurodyti, kad Komisijos pasiūlymas dėl teisėkūros procedūra 
priimamo akto šiek tiek skiriasi nuo finansinės teisės akto pasiūlymo pažymos, atsižvelgiant į 
finansavimą, skiriamą pagal išorės finansavimo priemones. Finansinės pažymos 59 puslapyje 
nurodyta, kad vien pagal 4 antraštinėje dalyje nurodytas išorės finansavimo priemones (taigi, 
neįskaitant EVF) skiriama iš viso 1 812 mln. EUR, o pasiūlymo dėl teisėkūros procedūra 
priimamo akto 13 straipsnyje nurodyta, kad pagal visas išorės finansavimo priemones, taigi 
įskaitant EVF, iš viso skiriama 1 812 mln. EUR. Pranešėja supranta, kad galioja pasiūlymo 
dėl teisėkūros procedūra priimamo akto 13 straipsnyje nurodyti skaičiai.

                                               
1 2008 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimas Nr. 1298/2008/EB, įkuriantis programą 
Erasmus Mundus (2009–2013 m.), skirtą gerinti aukštojo mokslo kokybę ir skatinti kultūrų tarpusavio supratimą 
bendradarbiaujant su trečiosiomis šalimis (OL L 340, 2008 12 19, p. 83).
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PAKEITIMAI

Vystymosi komitetas ragina atsakingą Kultūros ir švietimo komitetą į savo pranešimą įtraukti 
šiuos pakeitimus:

Pakeitimas 1

Pasiūlymas dėl reglamento
7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7) pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos 
veikimo 8 ir 10 straipsnius ir Pagrindinių 
teisių chartijos 21 ir 23 straipsnius 
Programa turėtų skatinti moterų ir vyrų 
lygybę ir kovoti su diskriminacija dėl 
lyties, rasės, etninės kilmės, religijos ar 
tikėjimo, negalios, amžiaus ar seksualinės 
orientacijos;

(7) pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos 
veikimo 8 ir 10 straipsnius ir Pagrindinių 
teisių chartijos 21 ir 23 straipsnius 
Programa turėtų skatinti moterų ir vyrų 
lygybę ir kovoti su diskriminacija dėl 
lyties, rasės, etninės kilmės, religijos ar 
tikėjimo, negalios, amžiaus ar seksualinės 
orientacijos; Įgyvendinant programą 
reikia padidinti nuskriaustų ir 
pažeidžiamų grupių prieigos galimybes ir 
aktyviai spręsti klausimus, susijusius su 
specialiais neįgaliųjų mokymosi 
poreikiais.

Pagrindimas

Ypač svarbu, kad veiksmais besivystančiose šalyse būtų užtikrinama, kad juos įgyvendinant 
galėtų dalyvauti nuskriaustieji ir pažeidžiamieji; tai taip pat aktualu ir Europoje.

Pakeitimas 2

Pasiūlymas dėl reglamento
8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8) tarptautinis Programos matmuo turėtų 
būti itin stiprus aukštojo mokslo srityje: 
taip būtų ne tik didinama Europos aukštojo 
mokslo kokybė, padedama siekti platesnių
„ET 2020“ tikslų, užtikrinamas Europos 
kaip studijų vietos patrauklumas, bet ir 
skatinamas tarpusavio supratimas ir 
prisidedama prie tvaraus trečiųjų šalių
aukštojo mokslo sistemų vystymosi;

(8) tarptautinis Programos matmuo turėtų 
būti itin stiprus aukštojo mokslo srityje: 
taip būtų ne tik didinama Europos aukštojo 
mokslo kokybė, padedama siekti platesnių
„ET 2020“ tikslų, užtikrinamas Europos 
kaip studijų vietos patrauklumas, bet ir 
skatinamas tautų tarpusavio supratimas ir 
prisidedama prie skurdo panaikinimo ir
tvaraus vystymosi, įskaitant aukštojo 
mokslo erdvės vystymąsi, trečiosiose 
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šalyse ir su Sąjunga užjūrio asocijuotose 
šalyse bei teritorijose;

Pagrindimas

Pagrindinis ES vystomojo bendradarbiavimo tikslas, apibrėžtas Sutartyje ir reglamento dėl 
VBP projekte, turėtų būti aiškiai paminėtas ir kaip reglamento dėl programos „Erasmus 
visiems“ tikslas. Dabartiniame Užjūrio asociacijos sprendime numatytas užjūrio šalių ir 
teritorijų dalyvavimas mokymų ir švietimo programose. Naujuoju pasiūlymu dėl sprendimo 
taip pat pabrėžiama, kad užjūrio šalys ir teritorijos gali dalyvauti visose Europos Sąjungos 
horizontaliose programose. Todėl turėtų būti šiame tekste nurodyta, kad užjūrio šalys ir 
teritorijos dalyvauja programoje „Eurasmus visiems“.

Pakeitimas 3

Pasiūlymas dėl reglamento
17 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(17) Europos jaunimo forumas, 
nacionaliniai akademinio pripažinimo 
centrai (angl. –NARIC), „Eurydice“,
„Euroguidance“ ir „Eurodesk“ tinklai, taip 
pat nacionaliniai iniciatyvos „eTwinning“ 
įgyvendinimo centrai, Europass 
nacionaliniai centrai, kaimynystės šalių 
nacionaliniai informacijos centrai yra 
būtini dalyviai siekiant Programos tikslų, 
reguliariai teikiantys Komisijai naujausią 
informaciją, susijusią su savo veiklos 
sritimis ir padedantys skleisti Programos 
rezultatus Sąjungoje ir dalyvaujančiose 
trečiosiose šalyse;

(17) Europos jaunimo forumas, 
nacionaliniai akademinio pripažinimo 
centrai (angl. –NARIC), „Eurydice“,
„Euroguidance“ ir „Eurodesk“ tinklai, taip 
pat nacionaliniai iniciatyvos „eTwinning“ 
įgyvendinimo centrai, Europass 
nacionaliniai centrai, kaimynystės šalių 
nacionaliniai informacijos centrai yra 
būtini dalyviai siekiant Programos tikslų, 
reguliariai teikiantys Komisijai naujausią 
informaciją, susijusią su savo veiklos 
sritimis ir padedantys skleisti Programos 
rezultatus Sąjungoje ir su ja asocijuotose 
užjūrio šalyse bei teritorijose, taip pat
dalyvaujančiose trečiosiose šalyse;

Pagrindimas

Dabartiniame Užjūrio asociacijos sprendime numatytas užjūrio šalių ir teritorijų dalyvavimas 
mokymų ir švietimo programose. Naujuoju pasiūlymu dėl sprendimo taip pat pabrėžiama, kad 
užjūrio šalys ir teritorijos gali dalyvauti visose Europos Sąjungos horizontaliose programose. 
Todėl turėtų būti šiame tekste nurodyta, kad užjūrio šalys ir teritorijos dalyvauja programoje 
„Eurasmus visiems“.
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Pakeitimas 4

Pasiūlymas dėl reglamento
24 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(24) būtina užtikrinti, kad visa pagal šią 
Programą vykdoma veikla teiktų 
papildomos naudos Europai, papildytų 
valstybių narių veiklą ir atitiktų Sutarties 
dėl Europos Sąjungos veikimo 167 
straipsnio 4 dalį bei derėtų su kita Sąjungos
veikla, visų pirma tokiose srityse kaip 
kultūra, moksliniai tyrimai, pramonės ir 
regioninė politika, plėtros politika ir išorės 
santykiai;

(24) būtina užtikrinti, kad visa pagal šią 
Programą vykdoma veikla teiktų 
papildomos naudos Europai, papildytų 
valstybių narių veiklą pagal Sutarties dėl 
Europos Sąjungos veikimo 167 straipsnio
4 dalį ir kitą Sąjungos veiklą, visų pirma 
tokiose srityse kaip kultūra, moksliniai 
tyrimai, pramonės ir regioninė politika, 
plėtros politika ir išorės santykiai, bei 
politikos suderinamumą vystymosi labui 
pagal SESV 208 straipsnį;

Pakeitimas 5

Pasiūlymas dėl reglamento
27 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(27) reikia nustatyti veiklos kriterijus, 
kuriais būtų vadovaujamasi valstybėms 
narėms skiriant biudžetą nacionalinių 
agentūrų valdomai veiklai įgyvendinti;

(27) reikia nustatyti išmatuojamus veiklos 
kriterijus, kuriais būtų vadovaujamasi 
valstybėms narėms skiriant biudžetą 
nacionalinių agentūrų valdomai veiklai 
įgyvendinti;

Pakeitimas 6

Pasiūlymas dėl reglamento
29 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(29a) asmenys iš užjūrio šalies ar 
teritorijos (UŠT) ir jos kompetentingos 
viešosios ir (arba) privačios įstaigos ir 
institucijos gali dalyvauti Sąjungos 
programose pagal Tarybos sprendimo dėl 
užjūrio šalių bei teritorijų ir Europos 
Sąjungos asociacijos nuostatas.
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Pagrindimas

Dabartiniame Užjūrio asociacijos sprendime numatytas užjūrio šalių ir teritorijų dalyvavimas 
mokymų ir švietimo programose. Naujuoju pasiūlymu dėl sprendimo taip pat pabrėžiama, kad 
užjūrio šalys ir teritorijos gali dalyvauti visose Europos Sąjungos horizontaliose programose. 
Todėl turėtų būti šiame tekste nurodyta, kad užjūrio šalys ir teritorijos dalyvauja programoje 
„Eurasmus visiems“.

Pakeitimas 7

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Programa skirta visų lygmenų švietimui 
atsižvelgiant į mokymosi visą gyvenimą 
perspektyvą, visų pirma aukštajam 
mokslui, profesiniam rengimui ir 
suaugusiųjų mokymui(si), bendrajam 
lavinimui ir jaunimo reikalams.

3. Programa skirta visų lygmenų švietimui 
atsižvelgiant į mokymosi visą gyvenimą 
perspektyvą, visų pirma aukštajam 
mokslui, profesiniam rengimui, savišvietai
ir suaugusiųjų mokymui(si), bendrajam 
lavinimui ir jaunimo reikalams; programa 
taip pat remiama veikla sporto srityje.

Pakeitimas 8

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Pagal ją, vadovaujantis Europos
Sąjungos sutarties 21 straipsniu, vykdoma 
tarptautinė veikla ir remiami sporto srities 
veiksmai.

4. Programa apima tarptautinę veiklą, 
kuria siekiama remti Sąjungos išorės 
veiksmus, įskaitant jos vystymosi tikslus, 
pasitelkiant Sąjungos ir trečiųjų šalių 
bendradarbiavimą.

Pagrindimas

Dalyje dėl tarptautinio aspekto turėtų būti konkrečiai nurodyti Sąjungos išorės veiksmų 
vystymosi tikslai.

Pakeitimas 9

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Programa siekiama prisidėti prie 
strategijos „Europa 2020“ ir Europos 
bendradarbiavimo švietimo ir mokymo 
srityje strateginės programos („ET 2020“) 
tikslų, įskaitant atitinkamus šiuose 
dokumentuose nustatytus lyginamuosius 
standartus, taip pat prie 2010–2018 m. 
Europos bendradarbiavimo jaunimo reikalų 
srityje atnaujintos sistemos, tvaraus 
trečiųjų šalių aukštojo mokslo sistemų 
vystymosi ir sporto europinio matmens 
plėtotės.

1. Programa siekiama prisidėti prie 
strategijos „Europa 2020“ ir Europos 
bendradarbiavimo švietimo ir mokymo 
srityje strateginės programos („ET 2020“) 
tikslų, įskaitant atitinkamus šiuose 
dokumentuose nustatytus lyginamuosius 
standartus, taip pat prie 2010–2018 m. 
Europos bendradarbiavimo jaunimo reikalų 
srityje atnaujintos sistemos, skurdo 
panaikinimo ir tvaraus trečiųjų šalių
vystymosi, visų pirma aukštojo mokslo, 
mokymų ir įgūdžių plėtojimo srityje, ir
sporto europinio matmens plėtotės.

Pakeitimas 10

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 1 dalies d punkto pirma dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) didinti švietimo, mokymo ir jaunimo 
reikalų tarptautinį matmenį aukštojo 
mokslo lygmeniu didinant Sąjungos 
aukštojo mokslo institucijų patrauklumą ir
tokiomis priemonėmis kaip ES ir trečiųjų 
šalių švietimo institucijų bendradarbiavimo 
ir judumo tarp jų skatinimas ir tikslingas 
trečiųjų šalių pajėgumų didinimas remiant 
Sąjungos išorės veiksmus, įskaitant 
vystymosi tikslus.

d) didinti švietimo, mokymo ir jaunimo 
reikalų tarptautinį matmenį aukštojo 
mokslo lygmeniu didinant Sąjungos 
aukštojo mokslo institucijų patrauklumą, 
remti Sąjungos išorės veiksmus, įskaitant 
jos vystymosi tikslus, tokiomis 
priemonėmis kaip Sąjungos ir su ja 
asocijuotųjų užjūrio šalių bei teritorijų ir
trečiųjų šalių aukštojo mokslo institucijų 
bendradarbiavimo ir judumo tarp jų 
skatinimas ir tikslingas trečiųjų šalių 
pajėgumų didinimas, prireikus remiantis 
tikslais, nurodytais išorės finansavimo 
priemonėse, pagal kurias finansuojami 
veiksmai.

Pagrindimas

Vystymasis turi būti pats savaime tikslas, o ne tik švietimo tarptautinio aspekto skatinimo 
priemonė. Veiksmai, kuriems finansavimas skiriamas pagal išorės finansavimo priemones, 
turi būti vykdomi atsižvelgiant į atitinkamų priemonių tikslus. Dabartiniame Užjūrio 
asociacijos sprendime numatytas užjūrio šalių ir teritorijų dalyvavimas mokymų ir švietimo 
programose. Naujuoju pasiūlymu dėl sprendimo taip pat pabrėžiama, kad užjūrio šalys ir 
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teritorijos gali dalyvauti visose Europos Sąjungos horizontaliose programose. Todėl turėtų 
būti šiame tekste nurodyta, kad užjūrio šalys ir teritorijos dalyvauja programoje „Eurasmus 
visiems“.

Pakeitimas 11

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Visi 1 dalyje numatyti veiksmai, 
kuriems finansavimas skiriamas pagal 
vystomojo bendradarbiavimo finansavimo 
priemonę arba iš Europos plėtros fondo, 
turi atitikti atitinkamai reglamento dėl 
vystomojo bendradarbiavimo finansavimo 
priemonės ir AKR ir ES partnerystės 
susitarimo tikslus ir principus. Visų 
pirma, kai finansavimas skiriamas pagal 
vystomojo bendradarbiavimo finansinę 
priemonę, laikomasi Paramos vystymuisi 
komiteto užjūrio šalims ir teritorijoms 
nustatytų kriterijų, kaip numatyta to 
reglamento 2 straipsnio 2 dalyje.

Pakeitimas 12

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 2 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2b. Veiksmų, kuriems finansavimas 
skiriamas pagal VBP, atveju judumo 
dotacijos skiriamos: išvykstančiųjų 
judumo atveju – mokslininkams tyrėjams, 
kurie atlieka mokslinius tyrimus ar vykdo 
mokymus srityse, kurios susijusios su 
besivystančių šalių problemomis, 
atvykstančiųjų judumo atveju –
studentams ar mokslininkams tyrėjams, 
kurie mokosi ar atlieka mokslinius 
tyrimus srityse, kurios susijusios su 
besivystančių šalių problemomis. 
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Pagrindimas

Pagal VBP finansuojami veiksmai turi atitikti EBPO VPK oficialiai vystymosi paramai 
nustatytus kriterijus. Pagal šias sąlygas neleidžiama finansuoti išvykstančiųjų ES studentų 
mobilumo, o tyrimo sritys turi būti susijusios su vystymusi.

Pakeitimas 13

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 2 c dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2c. Veiksmų, kuriems finansavimas 
skiriamas pagal VBP ar EVF, atveju 
sukuriami mechanizmai, kuriuos taikant 
užtikrinama, kad atrankos kriterijai būtų 
grindžiami nuopelnais ir pirmenybė 
skiriant stipendijas būtų teikiama 
nepalankioje socialinėje ir ekonominėje 
padėtyje esančioms grupėms ir 
gyventojams, ir skatinama, kad 
besivystančių šalių gyventojai grįžtų į savo 
kilmės šalis pasibaigus studijų ar 
mokslinių tyrimų laikotarpiui, kad jie 
galėtų prisidėti prie atitinkamos 
besivystančios šalies ekonomikos plėtros 
ir gerovės. 

Pagrindimas

Protų nutekėjimo turėtų būti vengiama skatinant studentus ir mokslininkus tyrėjus grįžti į savo 
kilmės šalį. Sutelkiant dėmesį į nuskriaustųjų grupes skatinamas aukštojo mokslo priemonių ir 
skurdo naikinimo ryšys.

Pakeitimas 14

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Šia veikla taip pat remiama plėtra, 
pajėgumų didinimas, regioninė integracija, 
dalijimasis žiniomis ir modernizavimo 
veikla plėtojant Sąjungos ir trečiųjų šalių 
aukštojo mokslo ir su jaunimu susijusių 

2. Šia veikla taip pat remiama plėtra, 
pajėgumų didinimas, regioninė integracija, 
dalijimasis žiniomis ir modernizavimo 
veikla plėtojant Sąjungos ir trečiųjų šalių 
aukštojo mokslo ir su jaunimu susijusių 
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institucijų partnerystę, kad būtų galima 
mokytis vieniems iš kitų ir vykdyti bendrus 
švietimo projektus, kuriais skatinamas 
regioninis bendradarbiavimas, visų pirma 
su kaimynystės šalimis.

institucijų partnerystę, kad būtų galima 
mokytis vieniems iš kitų ir vykdyti bendrus 
švietimo projektus, kuriais skatinamas 
regioninis bendradarbiavimas, visų pirma 
su kaimynystės šalimis. Veiksmais, 
kuriems finansavimas skiriamas pagal 
VBP ar EVF, prisidedama prie šalių 
partnerių tvaraus vystymosi ir jie vykdomi 
remiantis nacionalinėmis ir regioninėmis 
vystymosi strategijomis bei su jomis 
suderinami.

Pakeitimas 15

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Šia veikla taip pat remiamas politinis 
dialogas su trečiosiomis šalimis ir 
tarptautinėmis organizacijomis.

2. Šia veikla taip pat remiamas politinis 
dialogas su trečiosiomis šalimis ir 
tarptautinėmis organizacijomis. Veiksmais, 
kuriems finansavimas skiriamas pagal 
VBP ar EVF, prisidedama prie šalių 
partnerių tvaraus vystymosi ir jie vykdomi 
remiantis nacionalinėmis ir regioninėmis 
vystymosi strategijomis bei su jomis 
suderinami.

Pakeitimas 16

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Be 1 dalyje nustatyto finansinio paketo, 
siekiant skatinti tarptautinį aukštojo 
mokslo matmenį, preliminari 1 812 100 
000 EUR suma pagal išorės veiksmų
priemones (Vystomojo bendradarbiavimo
priemonę, Europos kaimynystės priemonę, 
Pasirengimo narystei pagalbos priemonę, 
Europos partnerystės priemonę, Europos 
plėtros fondą), bus skirta veiklai, susijusiai 

2. Be 1 dalyje nustatyto finansinio paketo, 
siekiant skatinti tarptautinį aukštojo 
mokslo matmenį, preliminari suma, kurią 
sudaro 2 proc. visos orientacinės skirtingų
išorės veiksmų priemonių (Vystomojo 
bendradarbiavimo priemonės, Europos 
kaimynystės priemonės, Pasirengimo 
narystei priemonės, Partnerystės
priemonės ir Europos plėtros fondo)
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su judumu mokymosi tikslais iš 18 
straipsnio 1 dalyje nenurodytų šalių ir į jas, 
ir bendradarbiavimui bei politiniam 
dialogui su tų šalių valdžios institucijomis 
ir kitomis organizacijomis. Šių lėšų 
naudojimas reglamentuojamas šio 
reglamento nuostatomis.

finansinės sumos, bus skirta veiklai, 
susijusiai su judumu mokymosi tikslais iš
18 straipsnio 1 dalyje nenurodytų šalių ir į 
jas, ir bendradarbiavimui bei politiniam 
dialogui su tų šalių valdžios institucijomis 
ir kitomis organizacijomis. Šių lėšų 
naudojimas reglamentuojamas šio 
reglamento nuostatomis, jas suderinant su 
išorės priemonių, pagal kurias skiriamas 
finansavimas, teisiniu pagrindu.

Pagrindimas

Nors programos „Erasmus visiems“ veiksmai bus vykdomi reglamente dėl programos 
„Erasmus visiems“ nustatyta tvarka, reikia užtikrinti, kad programa atitiktų atitinkamas 
išorės finansavimo priemones.

Pakeitimas 17

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 2 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Lėšos bus skiriamos du kartus: 
pirmiesiems ketveriems metams ir 
likusiems trejiems metams. Šios lėšos
atsispindės daugiamečiame 
preliminariame minėtų priemonių
biudžete, atsižvelgiant į atitinkamos šalies 
reikmes ir prioritetus. Iš esmės ir 
neplanuotai pasikeitus aplinkybėms ar 
atsiradus didelių politinių pokyčių, sumą
bus galima keisti, atsižvelgiant į ES išorės 
politikos prioritetus. Bendradarbiavimas su 
Programoje nedalyvaujančiomis šalimis 
prireikus gali būti finansuojamas bendrai 
su šalimis partnerėmis pagal drauge su 
tomis šalimis nustatytą tvarką.

Lėšos bus skiriamos dviem daugiamečiais 
asignavimais. Šios lėšos grindžiamos 
daugiamečiu preliminariu minėtų 
priemonių biudžetu, atsižvelgiant į 
atitinkamos šalies reikmes ir prioritetus, o 
VBP atveju nurodomas paskirstymas 
regionais ir veiksmų, kurie bus 
finansuojami, rūšis. Iš esmės ir 
neplanuotai pasikeitus aplinkybėms ar 
atsiradus didelių politinių pokyčių,
paskirstytas lėšas bus galima peržiūrėti
atsižvelgiant į ES išorės politikos 
prioritetus, laikantis procedūrų, numatytų 
atitinkamose išorės finansavimo 
priemonėse. Bendradarbiavimas su 
Programoje nedalyvaujančiomis šalimis 
prireikus gali būti finansuojamas bendrai 
su šalimis partnerėmis pagal drauge su 
tomis šalimis nustatytą tvarką.

Pagrindimas

Programavimo procesas turėtų vykti pagal procedūras, numatytas atitinkamose išorės 



AD\915186LT.doc 13/16 PE492.937v02-00

LT

finansavimo priemonėse, užtikrinant reikalingą pagarbą šalies savarankiškumui ir atitiktį 
bendroms šalių ar regionų strategijoms. Asignavimai gali būti apibrėžti tik šiuo pagrindu.

Pakeitimas 18

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Pavienių asmenų judumui mokymosi 
tikslais, kaip nustatyta 6 straipsnio 1 dalies 
a punkte, skirtos lėšos, kurias valdo 
nacionalinės agentūros, skirstomos 
remiantis tokiais kriterijais kaip gyventojų 
skaičius, atitinkamos valstybės narės 
gyvenimo lygis, atstumai tarp atitinkamų 
valstybių narių sostinių ir veiklos 
rezultatai. Pagal veiklos rezultatus, 
atsižvelgiant į 7 ir 8 dalyje nurodytus 
kriterijus, skiriama 25 proc. visų lėšų.

6. Pavienių asmenų judumui mokymosi 
tikslais, kaip nustatyta 6 straipsnio 1 dalies 
a punkte, skirtos lėšos, kurias valdo 
nacionalinės agentūros, skirstomos 
remiantis tokiais kriterijais kaip gyventojų 
skaičius, atitinkamos valstybės narės 
gyvenimo lygis, atstumai tarp atitinkamų 
valstybių narių sostinių ir veiklos 
rezultatai. Skiriant lėšas tinkamai 
atsižvelgiama į itin didelį nuotolį, darantį 
poveikį studentams iš atokiausių regionų 
ir užjūrio šalių bei teritorijų. Pagal veiklos 
rezultatus, atsižvelgiant į 7 ir 8 dalyje 
nurodytus kriterijus, skiriama 25 proc. visų 
lėšų.

Pagrindimas

Turėtų būti numatytos specialios nuostatos studentams iš Europos užjūrio šalių ir teritorijų,
ypač mobilumui skirtų lėšų atžvilgiu, atsižvelgiant į tai, kaip toli jos yra nuo Europos žemyno.

Pakeitimas 19

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 1 dalies b a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ba) pagalba naikinant skurdą ir 
užtikrinant trečiųjų šalių tvarų vystymąsi.

Pagrindimas

Vystymasis įrašytas kaip tikslas 4 straipsnyje ir todėl juo turėtų būti vadovaujamasi atliekant 
stebėseną ir vertinimą.
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Pakeitimas 20

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Komisija į savo metinę VBP
reglamento įgyvendinimo ataskaitą 
įtraukia visų „Erasmus visiems“ veiksmų, 
finansuotų pagal VBP, sąrašą ir nurodo 
šių veiksmų atitiktį tikslams ir principams, 
nustatytiems minėto reglamento 
2 ir 3 straipsniuose. 

Pagrindimas

Programos „Erasmus Mundus“ veiksmai buvo įgyvendinami pagal vystomojo 
bendradarbiavimo finansavimo priemonės procedūras. Kadangi ateityje veiksmai bus 
įgyvendinami pagal procedūras, numatytas reglamente dėl programos „Erasmus visiems“, 
rengiant nuolatines ataskaitas turėtų būti užtikrintas skaidrumas vystomojo 
bendradarbiavimo finansavimo priemonės komitetui ir Parlamentui dėl atitikties reglamentui 
dėl vystomojo bendradarbiavimo finansavimo priemonės ir ypač 2 straipsnyje nustatytam jo 
užjūrio šalių ir teritorijų tikslui.

Pakeitimas 21

Pasiūlymas dėl reglamento
18 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) valstybės narės; a) valstybės narės ir jų užjūrio šalys ir 
teritorijos, išvardytos Sutarties dėl 
Europos Sąjungos veikimo II priede;

Pagrindimas

Dabartiniame Užjūrio asociacijos sprendime numatytas užjūrio šalių ir teritorijų dalyvavimas 
mokymų ir švietimo programose. Naujuoju pasiūlymu dėl sprendimo taip pat pabrėžiama, kad 
užjūrio šalys ir teritorijos gali dalyvauti visose Europos Sąjungos horizontaliose programose. 
Todėl turėtų būti šiame tekste nurodyta, kad užjūrio šalys ir teritorijos dalyvauja programoje 
„Eurasmus visiems“.
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Pakeitimas 22

Pasiūlymas dėl reglamento
19 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) atitinkamų sričių, visų pirma kultūros ir 
žiniasklaidos, užimtumo, sveikatos, 
mokslinių tyrimų ir inovacijų, įmonių, 
teisingumo, vartotojų, vystymosi ir 
sanglaudos, Sąjungos politika;

a) atitinkamų sričių Sąjungos politika, visų 
pirma kultūros ir žiniasklaidos, užimtumo, 
sveikatos, mokslinių tyrimų ir inovacijų, 
įmonių, teisingumo, vartotojų, sanglaudos 
politika ir vystymosi politika;

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu paaiškinama, kad nuoroda susijusi su Sąjungos tarptautine, o ne vidaus, 
regionine vystymosi politika.
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