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ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

Komisja proponuje całkowite objęcie międzynarodowego wymiaru współpracy w dziedzinie 
szkolnictwa wyższego (w tym głównej części działań objętych obecnie decyzją PE i Rady 
z 2008 r. w sprawie programu Erasmus Mundus1) nowym rozporządzeniem ustanawiającym 
„Erasmus dla wszystkich” – Program UE na rzecz kształcenia, szkolenia, młodzieży i sportu. 
Środki na finansowanie działań w dziedzinie szkolnictwa wyższego w państwach trzecich 
będą pochodzić z różnych zewnętrznych instrumentów finansowania, w tym z przyszłego 
instrumentu finansowania współpracy na rzecz rozwoju (DCI) i Europejskiego Funduszu 
Rozwoju (EFR), a ich podstawę stanowić będą dwa wieloletnie przydziały. Realizacja będzie 
przebiegać według procedur ustalonych w rozporządzeniu „Erasmus dla wszystkich”. 
Zgodnie z zamiarem Komisji wniosek ma posłużyć do wyeliminowania rozdrobnienia 
i zapewnić uniwersytetom i instytucjom zaangażowanym w program większą 
przewidywalność.
Popierając ogólne założenia wniosku, sprawozdawczyni komisji opiniodawczej wyraża 
zaniepokojenie faktem, że w projekcie rozporządzenia „Erasmus dla wszystkich” 
w niewielkim stopniu sprecyzowano działania, jakie mają być finansowane w krajach 
objętych DCI i krajach AKP, ich powiązanie z unijnymi celami rozwoju oraz potrzebami 
i strategiami tych krajów w zakresie rozwoju. Ponadto proponowane rozporządzenie nie 
zawiera żadnych przepisów zapewniających zaplanowanie działań finansowanych 
z programów geograficznych w ramach DCI w taki sposób, aby spełniały kryteria oficjalnej 
pomocy rozwojowej (ODA) określone przez OECD/DAC, co jest wymagane na mocy art. 2 
ust. 2 wniosku Komisji w sprawie DCI na lata 2014-2020. 

W związku z tym poprawki zaproponowane przez sprawozdawczynię komisji opiniodawczej 
mają na celu:

- ustanowienie wyraźniejszych odniesień do unijnych celów rozwoju, w szczególności 
eliminacji ubóstwa;

- dopilnowanie, aby w działaniach finansowanych ze środków pochodzących z DCI zostały 
spełnione kryteria ODA określone przez OECD/DAC, w szczególności w odniesieniu do 
działań związanych z mobilnością wyjazdową; 

- zobowiązanie do wprowadzenia mechanizmów związanych z działaniami w zakresie 
mobilności ograniczających ryzyko drenażu mózgów;

- dopilnowanie, aby działania były prowadzone w całkowitej zgodności z odpowiednimi 
instrumentami, z których pochodzą środki finansowe;

- wprowadzenie wymogu, aby w procesach programowania przestrzegano zasady 
odpowiedzialności państw partnerskich; 

- określenie wymogów oceny i sprawozdawczości zapewniających możliwość pomiaru 
wpływu na rozwój i ustanawiających pełną przejrzystość.

Sprawozdawczyni komisji opiniodawczej pragnie również zwrócić uwagę na niewielką 
rozbieżność między wnioskiem ustawodawczym Komisji a oceną skutków finansowych, jeśli 
chodzi o poziom finansowania, jakie ma pochodzić z zewnętrznych instrumentów 

                                               
1 Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1298/2008/WE z dnia 16 grudnia 2008 r. ustanawiająca program 
Erasmus Mundus na lata 2009-2013 na rzecz poprawy jakości w szkolnictwie wyższym i wspierania 
międzykulturowego zrozumienia poprzez współpracę z krajami trzecimi, Dz.U. L 340 z 19.12.2008, s. 83.
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finansowania. O ile w ocenie skutków finansowych proponuje się na str. 59, aby łączna kwota 
w wysokości 1 812 mln EUR została przydzielona wyłącznie z zewnętrznych instrumentów 
finansowania w ramach działu 4 (tym samym z wyłączeniem EFR), w art. 13 wniosku 
ustawodawczego wskazano, że łączna kwota w wysokości 1 812 mln EUR odnosi się do 
finansowania ze wszystkich zewnętrznych instrumentów finansowania, a więc również EFR. 
Sprawozdawczyni komisji opiniodawczej uznaje za właściwe liczby ujęte w art. 13 wniosku 
ustawodawczego.

POPRAWKI

Komisja Rozwoju zwraca się do Komisji Kultury i Edukacji, jako do komisji przedmiotowo 
właściwej, o naniesienie w swoim sprawozdaniu następujących poprawek:

Poprawka 1

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 7 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7) Zgodnie z art. 8 i 10 Traktatu o 
funkcjonowaniu Unii Europejskiej, jak 
również art. 21 i 23 Karty praw 
podstawowych, program promuje 
równouprawnienie kobiet i mężczyzn oraz 
przyczynia się do zwalczania 
dyskryminacji ze względu na płeć, rasę lub 
pochodzenie etniczne, religię lub 
światopogląd, niepełnosprawność, wiek lub 
orientację seksualną.

(7) Zgodnie z art. 8 i 10 Traktatu o 
funkcjonowaniu Unii Europejskiej, jak 
również art. 21 i 23 Karty praw 
podstawowych, program promuje 
równouprawnienie kobiet i mężczyzn oraz 
przyczynia się do zwalczania 
dyskryminacji ze względu na płeć, rasę lub 
pochodzenie etniczne, religię lub 
światopogląd, niepełnosprawność, wiek lub 
orientację seksualną. W trakcie realizacji 
programu trzeba zapewnić szerszy dostęp 
znajdującym się w niekorzystnej sytuacji i 
słabszym grupom społecznym oraz 
aktywne podejście do specjalnych potrzeb 
edukacyjnych osób niepełnosprawnych.

Uzasadnienie

Szczególne znaczenie ma zadbanie o to, aby działania w krajach rozwijających się docierały 
do osób ubogich i słabszych, ale jest to również istotne w Europie.
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Poprawka 2

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 8 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8) Program powinien mieć wyraźny 
międzynarodowy wymiar, w szczególności 
w odniesieniu do szkolnictwa wyższego, 
nie tylko w celu podniesienia jakości 
europejskiego szkolnictwa wyższego dla 
osiągnięcia ogólniejszych celów ET 2020 i 
zwiększenia atrakcyjności Unii jako 
miejsca odbywania studiów, ale również w 
celu sprzyjania zrozumieniu między 
ludźmi oraz przyczynienia się do 
zrównoważonego rozwoju szkolnictwa 
wyższego w państwach niebędących 
członkami UE.

(8) Program powinien mieć wyraźny 
międzynarodowy wymiar, w szczególności 
w odniesieniu do szkolnictwa wyższego, 
nie tylko w celu podniesienia jakości 
europejskiego szkolnictwa wyższego dla 
osiągnięcia ogólniejszych celów ET 2020 i 
zwiększenia atrakcyjności Unii jako 
miejsca odbywania studiów, ale również w 
celu sprzyjania zrozumieniu między 
ludźmi oraz przyczynienia się do 
eliminacji ubóstwa i zrównoważonego 
rozwoju, między innymi w dziedzinie
szkolnictwa wyższego, w państwach 
niebędących członkami UE oraz w krajach 
i na terytoriach zamorskich 
stowarzyszonych z Unią. 

Uzasadnienie

Główny cel unijnej współpracy na rzecz rozwoju, określony w traktacie i projekcie 
rozporządzenia w sprawie DCI, powinien zostać wyraźnie wymieniony również jako cel 
rozporządzenia „Erasmus dla wszystkich”. Obecnie obowiązująca decyzja o stowarzyszeniu 
krajów i terytoriów zamorskich przewiduje udział KTZ w programach szkoleniowych i 
edukacyjnych. W nowym wniosku w sprawie decyzji przypomniano również, że KTZ 
kwalifikują się do uzyskania finansowania w ramach wszystkich programów horyzontalnych 
Unii Europejskiej. Należy wobec tego uściślić w niniejszym tekście, że KTZ biorą udział w 
programie „Erasmus dla wszystkich”.

Poprawka 3

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 17 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(17) Działania w ramach Europejskiego 
Forum Młodzieży, krajowych ośrodków 
informacji o uznawalności dyplomów i 
okresów studiów (NARIC), sieci Eurydice, 
Euroguidance i Eurodesk, jak również 

(17) Działania w ramach Europejskiego 
Forum Młodzieży, krajowych ośrodków 
informacji o uznawalności dyplomów i 
okresów studiów (NARIC), sieci Eurydice, 
Euroguidance i Eurodesk, jak również 
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krajowych służb wsparcia eTwinning, 
krajowych centrów Europass oraz 
krajowych biur informacyjnych w 
państwach sąsiadujących są niezbędne dla 
realizacji celów programu, w szczególności 
dzięki regularnemu przekazywaniu 
Komisji aktualnych informacji 
dotyczących różnych dziedzin ich 
działalności oraz dzięki rozpowszechnianiu 
wyników programu w Unii i
uczestniczących państwach trzecich.

krajowych służb wsparcia eTwinning, 
krajowych centrów Europass oraz 
krajowych biur informacyjnych w 
państwach sąsiadujących są niezbędne dla 
realizacji celów programu, w szczególności 
dzięki regularnemu przekazywaniu 
Komisji aktualnych informacji 
dotyczących różnych dziedzin ich 
działalności oraz dzięki rozpowszechnianiu 
wyników programu w Unii, w krajach i na 
terytoriach zamorskich stowarzyszonych z 
Unią, a także w uczestniczących 
państwach trzecich.

Uzasadnienie

Obecnie obowiązująca decyzja o stowarzyszeniu krajów i terytoriów zamorskich przewiduje 
udział KTZ w programach szkoleniowych i edukacyjnych. W nowym wniosku w sprawie 
decyzji przypomniano również, że KTZ kwalifikują się do uzyskania finansowania w ramach 
wszystkich programów horyzontalnych Unii Europejskiej. Należy wobec tego uściślić w 
niniejszym tekście, że KTZ biorą udział w programie „Erasmus dla wszystkich”.

Poprawka 4

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 24 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(24) Konieczne jest zapewnienie 
europejskiej wartości dodanej wszystkich 
działań prowadzonych w ramach programu 
oraz komplementarności działań państw 
członkowskich prowadzonych zgodnie z 
art. 167 ust. 4 Traktatu o funkcjonowaniu 
Unii Europejskiej i innych działań, w 
szczególności w dziedzinie kultury, badań, 
polityki przemysłowej, polityki spójności i 
polityki rozszerzenia oraz stosunków 
zewnętrznych.

(24) Konieczne jest zapewnienie 
europejskiej wartości dodanej wszystkich 
działań prowadzonych w ramach 
programu, komplementarności działań 
państw członkowskich prowadzonych 
zgodnie z art. 167 ust. 4 Traktatu o 
funkcjonowaniu Unii Europejskiej i innych 
działań, w szczególności w dziedzinie 
kultury, badań, polityki przemysłowej, 
polityki spójności i polityki rozszerzenia 
oraz stosunków zewnętrznych, a także 
spójności polityki na rzecz rozwoju 
zgodnie z art. 208 TFUE.

Poprawka 5
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 27 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(27) Konieczne jest ustanowienie 
kryteriów wykonania, na których powinien 
opierać się podział budżetu między 
państwa członkowskie z przeznaczeniem 
na działania zarządzane przez agencje 
krajowe.

(27) Konieczne jest ustanowienie 
wymiernych kryteriów wykonania, na 
których powinien opierać się podział 
budżetu między państwa członkowskie z 
przeznaczeniem na działania zarządzane 
przez agencje krajowe.

Poprawka 6

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 29 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(29a) Osoby fizyczne z danego kraju lub 
terytorium zamorskiego (KTZ) oraz 
właściwe organy i instytucje publiczne 
oraz/lub prywatne danego KTZ mogą brać 
udział w programach Unii zgodnie z 
postanowieniami decyzji Rady w sprawie 
stowarzyszenia krajów i terytoriów 
zamorskich z Unią Europejską.

Uzasadnienie

Obecnie obowiązująca decyzja o stowarzyszeniu krajów i terytoriów zamorskich przewiduje 
udział KTZ w programach szkoleniowych i edukacyjnych. W nowym wniosku w sprawie 
decyzji przypomniano również, że KTZ kwalifikują się do uzyskania finansowania w ramach 
wszystkich programów horyzontalnych Unii Europejskiej. Należy wobec tego uściślić w 
niniejszym tekście, że KTZ biorą udział w programie „Erasmus dla wszystkich”.

Poprawka 7

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Program obejmuje kształcenie na 
wszystkich poziomach w perspektywie 
uczenia się przez całe życie, w 

3. Program obejmuje kształcenie na 
wszystkich poziomach w perspektywie 
uczenia się przez całe życie, w 
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szczególności na poziomie szkolnictwa 
wyższego, kształcenia i szkolenia 
zawodowego, uczenia się dorosłych, 
kształcenia szkolnego i młodzieży.

szczególności na poziomie szkolnictwa 
wyższego, kształcenia i szkolenia 
zawodowego, edukacji nieformalnej i
uczenia się dorosłych, kształcenia 
szkolnego i młodzieży, a także ma na celu 
wspieranie działań w dziedzinie sportu.

Poprawka 8

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Obejmuje on wymiar międzynarodowy 
zgodnie z art. 21 Traktatu o Unii 
Europejskiej i w jego ramach będą 
również wspierane działania w dziedzinie 
sportu.

4. Obejmuje on wymiar międzynarodowy, 
który służy wspieraniu zewnętrznych 
działań Unii, w tym jej celów rozwoju, 
poprzez współpracę Unii z państwami 
trzecimi. 

Uzasadnienie

Ustęp dotyczący wymiaru międzynarodowego powinien odnosić się konkretnie do celów 
rozwoju w działaniach zewnętrznych Unii.

Poprawka 9

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Program ma na celu przyczynienie się 
do realizacji celów strategii „Europa 2020” 
i strategicznych ram europejskiej 
współpracy w dziedzinie kształcenia i 
szkolenia (ET 2020), w tym odpowiednich 
poziomów odniesienia ustanowionych w 
ramach tych instrumentów, przyczynienie 
się do realizacji odnowionych ram 
współpracy europejskiej w dziedzinie 
młodzieży (2010-2018), do 
zrównoważonego rozwoju państw trzecich 
w dziedzinie szkolnictwa wyższego oraz 
do rozwoju europejskiego wymiaru sportu.

1. Program ma na celu przyczynienie się 
do realizacji celów strategii „Europa 2020” 
i strategicznych ram europejskiej 
współpracy w dziedzinie kształcenia i 
szkolenia (ET 2020), w tym odpowiednich 
poziomów odniesienia ustanowionych w 
ramach tych instrumentów, przyczynienie 
się do realizacji odnowionych ram 
współpracy europejskiej w dziedzinie 
młodzieży (2010-2018), do eliminacji 
ubóstwa, do zrównoważonego rozwoju 
państw trzecich, w szczególności w 
dziedzinie szkolnictwa wyższego, 
szkolenia i zdobywania kwalifikacji, oraz 
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do rozwoju europejskiego wymiaru sportu.

Poprawka 10

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 1 – litera d) – część pierwsza

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) poszerzanie międzynarodowego 
wymiaru kształcenia, szkolenia i 
młodzieży, w szczególności w szkolnictwie 
wyższym, dzięki zwiększeniu 
atrakcyjności unijnych instytucji 
szkolnictwa wyższego oraz wspieraniu
działań zewnętrznych Unii, w tym jej 
celów rozwoju, poprzez promowanie 
mobilności i współpracy między 
instytucjami szkolnictwa wyższego UE i 
państw trzecich oraz poprzez 
ukierunkowane budowanie potencjału w 
państwach trzecich;

d) poszerzanie międzynarodowego 
wymiaru kształcenia, szkolenia i 
młodzieży, w szczególności w szkolnictwie 
wyższym, dzięki zwiększeniu 
atrakcyjności unijnych instytucji 
szkolnictwa wyższego, wspieranie działań 
zewnętrznych Unii, w tym jej celów 
rozwoju, poprzez promowanie mobilności i 
współpracy między instytucjami 
szkolnictwa wyższego w Unii oraz w 
krajach i na terytoriach zamorskich 
stowarzyszonych z nią, a także w 
państwach trzecich oraz poprzez 
ukierunkowane budowanie potencjału w 
państwach trzecich, w stosownych 
przypadkach zgodnie z celami 
określonymi w zewnętrznych 
instrumentach finansowania, z których 
pochodzą środki przeznaczone na 
finansowanie działań; 

Uzasadnienie

Rozwój powinien być celem sam w sobie, a nie jedynie środkiem zwiększenia 
międzynarodowego wymiaru edukacji. W działaniach, które są finansowane ze środków 
pochodzących z zewnętrznych instrumentów finansowania, należy również kierować się 
celami odnośnych instrumentów. Obecnie obowiązująca decyzja o stowarzyszeniu krajów i 
terytoriów zamorskich przewiduje udział KTZ w programach szkoleniowych i edukacyjnych. 
W nowym wniosku w sprawie decyzji przypomniano również, że KTZ kwalifikują się do 
uzyskania finansowania w ramach wszystkich programów horyzontalnych Unii Europejskiej. 
Należy wobec tego uściślić w niniejszym tekście, że KTZ biorą udział w programie „Erasmus 
dla wszystkich”.

Poprawka 11

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 2 a (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Jeśli chodzi o działania prowadzone 
na podstawie ust. 1, które są finansowane 
ze środków pochodzących z DCI lub EFR, 
wszystkie działania muszą być zgodne z 
celami i założeniami, odpowiednio, 
rozporządzenia w sprawie DCI i umowy o 
partnerstwie AKP-UE. Jeżeli środki 
finansowe pochodzą z DCI, należy w 
szczególności przestrzegać kryteriów 
ODA, określonych przez DAC, zgodnie z 
art. 2 ust. 2 rozporządzenia w sprawie 
DCI.

Poprawka 12

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 2 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2b. W przypadku działań finansowanych 
ze środków pochodzących z DCI ze 
stypendiów wspierających mobilność 
wyjazdową korzystają jedynie ci 
naukowcy, którzy prowadzą badania lub 
nauczanie w dziedzinach istotnych ze 
względu na problemy krajów 
rozwijających się, natomiast stypendia 
przyjazdowe otrzymują studenci lub 
naukowcy, którzy studiują lub prowadzą 
badania w dziedzinach istotnych ze 
względu na problemy krajów 
rozwijających się. 

Uzasadnienie

Działania finansowane w ramach DCI muszą spełniać kryteria oficjalnej pomocy rozwojowej 
określone przez OECD/DAC. Warunki te nie pozwalają na finansowanie wyjazdów studentów 
UE oraz wymagają, by obszary studiów były związane z problematyką rozwoju.
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Poprawka 13

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 2 c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2c. W przypadku działań finansowanych 
ze środków pochodzących z DCI lub EFR 
wprowadza się mechanizmy 
gwarantujące, że podstawą kryteriów 
wyboru są zasługi oraz że stypendia 
przyznawane są w pierwszej kolejności 
grupom znajdującym się w niekorzystnej 
sytuacji społeczno-ekonomicznej i osobom 
w niepewnej sytuacji, a także zachęcające 
obywateli krajów rozwijających się do 
powrotu do kraju pochodzenia po 
zakończeniu okresu studiów lub badań, 
aby mogli oni wnosić wkład w rozwój 
gospodarczy i przyczyniać się do wzrostu 
dobrobytu danego kraju rozwijającego się. 

Uzasadnienie

Należy unikać drenażu mózgów przez zachęcanie studentów i naukowców do powrotu do ich 
krajów pochodzenia. Skupienie się na grupach w niekorzystnej sytuacji wzmacnia związek 
między wykształceniem wyższym a eliminowaniem ubóstwa.

Poprawka 14

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. W ramach tego działania wspierane są 
również procesy rozwoju, budowanie 
potencjału, integracja regionalna, wymiana 
wiedzy i procesy modernizacji dzięki 
partnerstwom między instytucjami 
szkolnictwa wyższego Unii i państw 
trzecich, a także w sektorze młodzieży, 
zwłaszcza w odniesieniu do partnerskiego 
uczenia się i wspólnych projektów 
edukacyjnych oraz promowania 
współpracy regionalnej, w szczególności z 

2. W ramach tego działania wspierane są 
również procesy rozwoju, budowanie 
potencjału, integracja regionalna, wymiana 
wiedzy i procesy modernizacji dzięki 
partnerstwom między instytucjami 
szkolnictwa wyższego Unii i państw 
trzecich, a także w sektorze młodzieży, 
zwłaszcza w odniesieniu do partnerskiego 
uczenia się i wspólnych projektów 
edukacyjnych oraz promowania 
współpracy regionalnej, w szczególności z 
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państwami sąsiadującymi. państwami sąsiadującymi. Działania 
finansowane ze środków pochodzących z 
DCI lub EFR przyczyniają się do trwałego 
rozwoju krajów partnerskich, a podstawę 
działań stanowią krajowe i regionalne 
strategie rozwoju, z którymi te działania są
skoordynowane.

Poprawka 15

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. W ramach tego działania zostanie 
również udzielone wsparcie na rzecz 
dialogu politycznego z państwami trzecimi 
i organizacjami międzynarodowymi.

2. W ramach tego działania zostanie 
również udzielone wsparcie na rzecz 
dialogu politycznego z państwami trzecimi 
i organizacjami międzynarodowymi. 
Działania finansowane ze środków 
pochodzących z DCI lub EFR 
przyczyniają się do trwałego rozwoju 
krajów partnerskich, a podstawę działań 
stanowią krajowe i regionalne strategie 
rozwoju, z którymi te działania są 
skoordynowane.

Poprawka 16

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 2 – część pierwsza

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Oprócz puli środków finansowych 
wskazanej w ust. 1, oraz w celu 
promowania międzynarodowego wymiaru 
szkolnictwa wyższego, orientacyjna kwota 
w wysokości 1 812 100 000 EUR z różnych
instrumentów zewnętrznych (instrument 
finansowania współpracy na rzecz 
rozwoju, Europejski Instrument 
Sąsiedztwa, Instrument Pomocy 
Przedakcesyjnej, Instrument Partnerstwa 
oraz Europejski Fundusz Rozwoju) 
zostanie przydzielona na działania 

2. Oprócz puli środków finansowych 
wskazanej w ust. 1, oraz w celu 
promowania międzynarodowego wymiaru 
szkolnictwa wyższego, orientacyjna kwota 
odpowiadająca 2% sumy finansowych 
kwot referencyjnych zawartych w różnych 
instrumentach działań zewnętrznych 
(instrument finansowania współpracy na 
rzecz rozwoju, Europejski Instrument 
Sąsiedztwa, Instrument Pomocy 
Przedakcesyjnej, Instrument Partnerstwa 
oraz Europejski Fundusz Rozwoju) 
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związane z mobilnością edukacyjną do i z 
państw innych niż te, o których mowa w 
art. 18 ust. 1 oraz na współpracę i dialog 
polityczny z 
organami/instytucjami/organizacjami z 
tych państw. Do wykorzystania tych 
funduszy będą miały zastosowanie 
przepisy niniejszego rozporządzenia. 

zostanie przydzielona na działania 
związane z mobilnością edukacyjną do i z 
państw innych niż te, o których mowa w 
art. 18 ust. 1 oraz na współpracę i dialog 
polityczny z 
organami/instytucjami/organizacjami z 
tych państw. Do wykorzystania tych 
funduszy będą miały zastosowanie 
przepisy niniejszego rozporządzenia, przy 
czym zapewniona zostanie zgodność z 
podstawą prawną instrumentów 
zewnętrznych, z których pochodzą środki 
finansowe. 

Uzasadnienie

Chociaż realizacja działań w ramach programu „Erasmus dla wszystkich” przebiegać będzie 
według procedur przewidzianych w rozporządzeniu „Erasmus dla wszystkich”, trzeba 
zapewnić zgodność z odpowiednimi zewnętrznymi instrumentami finansowania.

Poprawka 17

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 2 – część druga

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Fundusze zostaną udostępnione w ramach 
2 wieloletnich alokacji obejmujących 
odpowiednio tylko trzy pierwsze 4 lata i 
pozostałe 3 lata. Fundusze te zostaną 
odzwierciedlone w wieloletnim 
orientacyjnym programowaniu tych 
instrumentów, zgodnie z ustalonymi 
potrzebami i priorytetami poszczególnych 
krajów. Alokacje te mogą zostać 
zmienione w przypadku istotnych 
nieprzewidzianych okoliczności lub 
poważnych zmian politycznych zgodnie z 
priorytetami zewnętrznymi UE. 
Współpraca z państwami 
nieuczestniczącymi może, w stosownych 
przypadkach, opierać się na dodatkowych 
środkach pochodzących od państw 
partnerskich, które są udostępniane 
zgodnie z procedurami uzgodnionymi z 
tymi państwami. 

Fundusze zostaną udostępnione w ramach 
2 wieloletnich alokacji. Fundusze te oparte 
są na wieloletnim orientacyjnym 
programowaniu tych instrumentów, 
zgodnie z ustalonymi potrzebami i 
priorytetami poszczególnych krajów, a w 
przypadku DCI określa się podział według 
regionów i rodzaj działań, jakie mają 
zostać sfinansowane. Alokacje te mogą 
zostać zmienione w przypadku istotnych 
nieprzewidzianych okoliczności lub 
poważnych zmian politycznych zgodnie z 
priorytetami zewnętrznymi UE, oraz 
zgodnie z procedurami przewidzianymi w 
odnośnych zewnętrznych instrumentach 
finansowania. Współpraca z państwami 
nieuczestniczącymi może, w stosownych 
przypadkach, opierać się na dodatkowych 
środkach pochodzących od państw 
partnerskich, które są udostępniane 
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zgodnie z procedurami uzgodnionymi z 
tymi państwami. 

Uzasadnienie

Proces programowania powinien przebiegać według procedur przewidzianych w odnośnych 
zewnętrznych instrumentach finansowania, z dbałością o przestrzeganie zasad 
odpowiedzialności danego kraju i z zapewnieniem spójności z ogólnymi strategiami dla 
danych państw lub regionów. Jedynie na takiej podstawie można określić alokacje.

Poprawka 18

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. Fundusze przeznaczone na mobilność 
edukacyjną osób, o której mowa w art. 6 
ust. 1 lit. a), zarządzane przez agencje 
krajowe, przydziela się na podstawie liczby 
ludności i kosztów utrzymania w państwie 
członkowskim, odległości miedzy 
stolicami państw członkowskich oraz 
wykonania. Od parametru wykonania 
zależy przydział 25 % łącznych funduszy 
zgodnie z kryteriami, o których mowa w 
ust. 7 i 8.

6. Fundusze przeznaczone na mobilność 
edukacyjną osób, o której mowa w art. 6 
ust. 1 lit. a), zarządzane przez agencje 
krajowe, przydziela się na podstawie liczby 
ludności i kosztów utrzymania w państwie 
członkowskim, odległości miedzy 
stolicami państw członkowskich oraz 
wykonania. Przy przydzielaniu funduszy 
należycie uwzględnia się szczególnie duże 
oddalenie studentów z regionów 
najbardziej oddalonych oraz z krajów i 
terytoriów zamorskich. Od parametru 
wykonania zależy przydział 25 % łącznych 
funduszy zgodnie z kryteriami, o których 
mowa w ust. 7 i 8.

Uzasadnienie

Potrzebne są szczególne przepisy dotyczące studentów z europejskich terytoriów zamorskich, 
w szczególności w zakresie funduszy przeznaczonych na mobilność, ze względu na duże 
oddalenie od kontynentu europejskiego.
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Poprawka 19

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 1 – litera b a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ba) wkładu w eliminowanie ubóstwa i 
trwały rozwój w państwach trzecich.

Uzasadnienie

W art. 4 wymieniono rozwój jako cel sam w sobie, dlatego też powinien zostać uwzględniony 
w procesie monitorowania i oceny.

Poprawka 20

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Komisja uwzględnia w swoim rocznym 
sprawozdaniu z realizacji rozporządzenia 
w sprawie DCI wykaz wszystkich działań 
w ramach programu „Erasmus dla 
wszystkich” finansowanych ze środków 
pochodzących z DCI oraz ich zgodność z 
celami i zasadami określonymi w art. 2 i 3 
niniejszego rozporządzenia. 

Uzasadnienie

Realizacja działań w ramach programu „Erasmus Mundus” przebiegała według procedur 
DCI. Ponieważ w przyszłości realizacja będzie przebiegać według procedur wynikających z 
rozporządzenia w sprawie „Erasmus dla wszystkich”, regularne składanie sprawozdań 
powinno zapewniać komitetowi DCI i Parlamentowi przejrzystość w zakresie zgodności z 
rozporządzeniem w sprawie DCI, a w szczególności z celami ODA określonymi w art. 2.

Poprawka 21

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 18 – ustęp 1 – litera a)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) państwa członkowskie; a) państwa członkowskie oraz ich kraje i 
terytoria zamorskie wymienione w 
załączniku II do Traktatu w sprawie 
funkcjonowania Unii Europejskiej;

Uzasadnienie

Obecnie obowiązująca decyzja o stowarzyszeniu krajów i terytoriów zamorskich przewiduje 
udział KTZ w programach szkoleniowych i edukacyjnych. W nowym wniosku w sprawie 
decyzji przypomniano również, że KTZ kwalifikują się do uzyskania finansowania w ramach 
wszystkich programów horyzontalnych Unii Europejskiej. Należy wobec tego uściślić w 
niniejszym tekście, że KTZ biorą udział w programie „Erasmus dla wszystkich”.

Poprawka 22

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 19 – ustęp 1 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) odpowiednimi unijnymi politykami, 
szczególnie w dziedzinie kultury i mediów, 
zatrudnienia, zdrowia, badań i innowacji, 
przedsiębiorstw, sprawiedliwości, 
konsumentów, rozwoju i polityki 
spójności;

a) odpowiednimi unijnymi politykami, 
szczególnie w dziedzinie kultury i mediów, 
zatrudnienia, zdrowia, badań i innowacji, 
przedsiębiorstw, sprawiedliwości, 
konsumentów, polityki spójności i polityki 
rozwoju; 

Uzasadnienie

Zmiana ta precyzuje, że nawiązanie to odnosi się do unijnej międzynarodowej polityki 
rozwoju, a nie do wewnętrznej regionalnej polityki rozwoju Unii.
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