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KORTFATTAD MOTIVERING

Kommissionen föreslår att den internationella dimensionen av samarbete inom högre
utbildning (medräknat största delen av de insatser som för närvarande omfattas av 
Europaparlamentets och rådets beslut om Erasmus Mundus från 20081) ska integreras helt och 
fullt i den nya förordningen Erasmus för alla: Unionens program för allmän utbildning, 
yrkesutbildning, ungdom och idrott. Finansieringen för insatser inom området högre 
utbildning i tredjeländer kommer att tas från de olika instrumenten för yttre förbindelser, 
däribland det framtida instrumentet för utvecklingssamarbete samt 
Europeiska utvecklingsfonden, och baseras på två fleråriga anslag. Genomförandet kommer 
att ske enligt de förfaranden som fastställs i förordningen Erasmus för alla. Med detta förslag 
strävar kommissionen efter att avskaffa splittringen och främja förutsebarheten för de 
universitet och institutioner som deltar i programmen.

Föredraganden ansluter sig till förslagets generella syfte men finner det samtidigt 
oroväckande att förslaget till förordningen Erasmus för alla innehåller mycket få klargöranden 
av de insatser som ska finansieras i länder som omfattas av instrumentet för 
utvecklingssamarbete samt AVS-länderna, deras koppling till unionens utvecklingsmål och 
ländernas egna utvecklingsbehov och utvecklingsstrategier. Förslaget till förordning 
innehåller inte heller några bestämmelser som skulle garantera att de insatser som får 
finansiering från de geografiska programmen inom instrumentet för utvecklingssamarbete är 
utformade på så sätt att de uppfyller OECD/DAC:s kriterier för offentligt utvecklingsbistånd, 
vilket krävs i artikel 2.2 i kommissionens förslag om offentligt utvecklingsbistånd för 
2014-2020. 

De ändringsförslag som föredraganden lagt fram syftar således till följande:
– Att införa tydligare hänvisningar till unionens utvecklingsmål, särskilt fattigdomsutrotning. 
– Att garantera att OECD/DAC:s kriterier för offentligt utvecklingsbistånd uppfylls i de 

insatser som får finansiering från instrumentet för utvecklingssamarbete, särskilt när det 
gäller insatser för utåtriktad rörlighet.

– Att efterlysa mekanismer med anknytning till insatser för rörlighet som minskar risken för 
kunskapsflykt.

– Att garantera att insatserna genomförs helt i enlighet med de styrmedel från vilka 
finansieringen tas.

– Att kräva att programplaneringsprocessen respekterar partnerländernas egenansvar.
– Att fastställa utvärderings- och rapporteringskrav som garanterar att utvecklingseffekterna 

mäts och att fullständig insyn ges.

Föredraganden vill även betona att det finns en liten skillnad mellan kommissionens 
lagstiftningsförslag och finansieringsöversikten för rättsakten när det gäller den andel av 
finansieringen som ska tas via instrumenten för yttre förbindelser. Medan det 
i finansieringsöversikten på s. 61 anges att sammanlagt 1,812 miljoner euro skulle anslås 
enbart via instrumenten för yttre förbindelser under rubrik 4 (vilket således utesluter 
Europeiska utvecklingsfonden), anges det i artikel 13 i rättsakten att det sammanlagda 

                                               
1 Europaparlamentets och rådets beslut (EG) nr 1298 av den 16 december 2008 om inrättande av 
handlingsprogrammet Erasmus Mundus 2009–2013 för att höja kvaliteten i den högre utbildningen och främja 
interkulturell förståelse genom samarbete med tredjeländer (EUT L 340, 19.12.2008, s. 83).
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anslaget på 1,812 miljoner euro hänför sig till finansiering från samtliga instrument för 
yttre förbindelser, dvs. även EUF. Som föredraganden ser det är de sifferuppgifter som anges 
i artikel 13 i förslaget till rättsakt giltiga.

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för utveckling uppmanar utskottet för kultur och utbildning att som ansvarigt utskott 
infoga följande ändringsförslag i sitt betänkande:

Ändringsförslag 1

Förslag till förordning
Skäl 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7) Enligt artiklarna 8 och 10 i fördraget 
om Europeiska unionens funktionssätt, 
samt artiklarna 21 och 23 i stadgan om de 
grundläggande rättigheterna ska 
programmet främja jämställdhet mellan 
kvinnor och män och motverka 
diskriminering på grund av kön, ras eller 
etniskt ursprung, religion eller övertygelse, 
funktionshinder, ålder eller sexuell 
läggning.

(7) Enligt artiklarna 8 och 10 i fördraget 
om Europeiska unionens funktionssätt, 
samt artiklarna 21 och 23 i stadgan om de 
grundläggande rättigheterna ska 
programmet främja jämställdhet mellan 
kvinnor och män och motverka 
diskriminering på grund av kön, ras eller 
etniskt ursprung, religion eller övertygelse, 
funktionshinder, ålder eller sexuell 
läggning. Det finns ett behov av att bredda 
tillgången för mindre gynnade och utsatta 
grupper samt aktivt ta itu med 
funktionshindrade personers särskilda 
inlärningsbehov när programmet 
genomförs.

Motivering

Det är särskilt viktigt att se till att insatser i utvecklingsländer når ut till fattiga och utsatta, 
men detta är relevant också i Europa.

Ändringsförslag 2

Förslag till förordning
Skäl 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8) Programmet bör innehålla en stark 
internationell dimension, framför allt vad 
gäller högre utbildning, inte bara för att 

(8) Programmet bör innehålla en stark 
internationell dimension, framför allt vad 
gäller högre utbildning, inte bara för att 
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förbättra kvaliteten på den europeiska 
högre utbildningen i anslutning till den 
bredare målsättningen i Utbildning 2020 
och unionens attraktion som studiemål, 
utan också för att främja förståelsen mellan 
människor och bidra till en hållbar 
utveckling av den högre utbildningen i 
tredjeländer.

förbättra kvaliteten på den europeiska 
högre utbildningen i anslutning till den 
bredare målsättningen i Utbildning 2020 
och unionens attraktion som studiemål, 
utan också för att främja förståelsen mellan 
människor och bidra till 
fattigdomsutrotning och till en hållbar 
utveckling, medräknat av den högre 
utbildningen, i tredjeländer samt i de 
utomeuropeiska länderna och 
territorierna associerade med 
Europeiska unionen.

Motivering

Det främsta målet för EU:s utvecklingssamarbete, såsom det fastställs i fördraget och 
i förslaget till förordning om ett finansieringsinstrument för utvecklingssamarbete, bör också 
anges explicit som ett mål i förordningen Erasmus för alla. I det gällande 
associeringsbeslutet anges att de utomeuropeiska länderna och territorierna äger rätt att 
delta i utbildningsprogram. I det nya förslaget erinras dessutom om att de utomeuropeiska 
länderna och territorierna har rätt att delta i alla EU:s övergripande program. I den aktuella 
texten är det därför nödvändigt att precisera att de utomeuropeiska länderna och 
territorierna får delta i programmet Erasmus för alla.

Ändringsförslag 3

Förslag till förordning
Skäl 17

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(17) Insatserna som vidtas i 
Europeiskt ungdomsforum, nätverket av 
nationella informationscentrum för 
akademiskt erkännande (Naric), 
Eurydice-nätverket, Euroguidance-
nätverket, Eurodesk-nätverken, de 
nationella stödcentren för 
e-vänskolekontakter, de nationella 
Europass-centren och de nationella 
informationskontoren i grannländerna är 
avgörande för att genomföra programmet, i 
första hand genom att förse kommissionen 
med regelbunden och uppdaterad 
information om deras olika 
verksamhetsområden och genom spridning 
av programresultaten i unionen och i 

(17) Insatserna som vidtas i 
Europeiskt ungdomsforum, nätverket av 
nationella informationscentrum för 
akademiskt erkännande (Naric), 
Eurydice-nätverket, 
Euroguidance-nätverket, 
Eurodesk-nätverken, de nationella 
stödcentren för e-vänskolekontakter, de 
nationella Europass-centren och de 
nationella informationskontoren i 
grannländerna är avgörande för att 
genomföra programmet, i första hand 
genom att förse kommissionen med 
regelbunden och uppdaterad information 
om deras olika verksamhetsområden och 
genom spridning av programresultaten i 
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deltagande tredjeländer. unionen, i de utomeuropeiska länderna 
och territorierna associerade med 
unionen samt i deltagande tredjeländer.

Motivering

I det gällande associeringsbeslutet anges att de utomeuropeiska länderna och territorierna 
har rätt att delta i utbildningsprogram. I det nya förslaget erinras dessutom om att de 
utomeuropeiska länderna och territorierna har rätt att delta i alla EU:s övergripande 
program. I den aktuella texten är det därför nödvändigt att precisera att de utomeuropeiska 
länderna och territorierna får delta i programmet Erasmus för alla.

Ändringsförslag 4

Förslag till förordning
Skäl 24

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(24) Ett europeiskt mervärde bör garanteras 
för alla insatser som genomförs inom 
programmets ram; de bör även komplettera 
medlemsstaternas aktiviteter i enlighet med 
artikel 167.4 i fördraget om 
Europeiska unionens funktionssätt och 
andra aktiviteter, framför allt inom kultur, 
forskning, industri- och 
sammanhållningspolitik och yttre 
förbindelser.

(24) Ett europeiskt mervärde bör garanteras 
för alla insatser som genomförs inom 
programmets ram; de bör även komplettera 
medlemsstaternas aktiviteter i enlighet med 
artikel 167.4 i fördraget om 
Europeiska unionens funktionssätt och 
andra aktiviteter, framför allt inom kultur, 
forskning, industri- och 
sammanhållningspolitik och yttre 
förbindelser, liksom i fråga om en 
konsekvent politik för utveckling i 
enlighet med artikel 208 i fördraget om 
Europeiska unionens funktionssätt.

Ändringsförslag 5

Förslag till förordning
Skäl 27

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(27) Behovet av att fastställa vilka 
resultatkriterier som ska ligga till grund för 
budgetfördelningen mellan 
medlemsstaterna för de insatser som 
förvaltas av de nationella programkontoren 
bör grundas på de resultatindikatorer som 

(27) Behovet av att fastställa vilka mätbara 
resultatkriterier som ska ligga till grund för 
budgetfördelningen mellan 
medlemsstaterna för de insatser som 
förvaltas av de nationella programkontoren 
bör grundas på de resultatindikatorer som 
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anges i förordningen. anges i förordningen.

Ändringsförslag 6

Förslag till förordning
Skäl 29a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(29a) Fysiska personer från ett 
utomeuropeiskt land eller territorium och 
behöriga offentliga och/eller privata 
organ och institutioner i ett 
utomeuropeiskt land eller territorium får 
delta i unionens program i enlighet med 
de bestämmelser som anges i rådets beslut 
om associering av de utomeuropeiska 
länderna och territorierna med 
Europeiska unionen.

Motivering

I det gällande associeringsbeslutet anges att de utomeuropeiska länderna och territorierna 
har rätt att delta i utbildningsprogram. I det nya förslaget erinras dessutom om att de 
utomeuropeiska länderna och territorierna har rätt att delta i alla EU:s övergripande 
program. I den aktuella texten är det därför nödvändigt att precisera att de utomeuropeiska 
länderna och territorierna får delta i programmet Erasmus för alla.

Ändringsförslag 7

Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Programmet ska omfatta utbildning på 
alla nivåer grundat på livslångt lärande, 
framför allt högre utbildning, 
yrkesutbildning och vuxenutbildning, 
skolutbildning och ungdom.

3. Programmet ska omfatta utbildning på 
alla nivåer grundat på livslångt lärande, 
framför allt högre utbildning, 
yrkesutbildning, informellt lärande och 
vuxenutbildning, skolutbildning och 
ungdom, och det kommer även att stödja 
aktiviteter inom idrott.
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Ändringsförslag 8

Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Det ska omfatta en internationell 
dimension i enlighet med artikel 21 i 
fördraget om Europeiska unionen och 
även stödja aktiviteter inom idrott.

4. Det ska omfatta en internationell 
dimension som är avsedd att vara ett stöd 
för unionens yttre åtgärder, bland annat 
dess utvecklingsmål, genom samarbete 
mellan unionen och tredjeländer.

Motivering

Punkten om den internationella dimensionen bör hänvisa specifikt till de utvecklingspolitiska 
målen för unionens yttre åtgärder.

Ändringsförslag 9

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Programmet ska bidra till målen i 
Europa 2020-strategin och i den strategiska 
ramen för Utbildning 2020, inklusive de 
riktmärken som anges i de instrumenten, 
till en förnyad ram för det europeiska 
samarbetet på ungdomsområdet (2010–
2018), till en hållbar utveckling av den 
högre utbildningen i tredjeländer och till 
utvecklingen av en europeisk dimension 
inom idrotten.

1. Programmet ska bidra till målen i 
Europa 2020-strategin och i den strategiska 
ramen för Utbildning 2020, inklusive de 
riktmärken som anges i de instrumenten, 
till en förnyad ram för det europeiska 
samarbetet på ungdomsområdet (2010–
2018), till fattigdomsutrotning och till en 
hållbar utveckling, särskilt av den högre 
utbildningen, yrkesutbildningen och 
kunskapsutvecklingen i tredjeländer och 
till utvecklingen av en europeisk dimension 
inom idrotten.

Ändringsförslag 10

Förslag till förordning
Artikel 5 – led d – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

d) Stärka den internationella dimensionen d) Stärka den internationella dimensionen 
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för allmän utbildning, yrkesutbildning och 
ungdom, i första hand inom högre 
utbildning, genom att göra unionens 
högskolor mer attraktiva och stödja 
unionens yttre verksamhet, inbegripet 
biståndsmålen, genom att främja rörlighet 
och samarbete mellan högskolorna i EU 
och tredje land och genom riktat 
kapacitetsuppbyggande i tredjeländer.

för allmän utbildning, yrkesutbildning och 
ungdom, i första hand inom högre 
utbildning, genom att göra unionens 
högskolor mer attraktiva, stödja unionens 
yttre verksamhet, inbegripet biståndsmålen, 
genom att främja rörlighet och samarbete 
mellan högskolorna i EU och 
utomeuropeiska länder och territorier 
associerade med unionen respektive
tredje land och genom riktat 
kapacitetsuppbyggande i tredjeländer där 
detta är relevant, i enlighet med de mål 
som specificeras i de instrument för yttre 
förbindelser från vilka finansieringen för 
insatserna tas.

Motivering

Utveckling borde vara ett mål i sig och inte enbart ett medel för att stärka utbildningens 
internationella dimension. De insatser för vilka finansiering tas från de olika instrumenten för 
yttre förbindelser måste också styras av målen för respektive instrument. I det gällande 
associeringsbeslutet anges att de utomeuropeiska länderna och territorierna har rätt att delta 
i utbildningsprogram. I det nya förslaget erinras dessutom om att de utomeuropeiska 
länderna och territorierna har rätt att delta i alla EU:s övergripande program. I den aktuella 
texten är det därför nödvändigt att precisera att de utomeuropeiska länderna och 
territorierna får delta i programmet Erasmus för alla.

Ändringsförslag 11

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Alla insatser enligt punkt 1, som 
finansieras via instrumentet för 
utvecklingssamarbete eller 
Europeiska utvecklingsfonden, måste 
vara förenliga med målen och principerna 
i förordningen om ett 
finansieringsinstrument för 
utvecklingssamarbete respektive 
partnerskapsavtalet mellan AVS och EU. 
Särskilt när finansiering tas från 
instrumentet för utvecklingssamarbete ska
de kriterier för offentligt 
utvecklingsbistånd som fastställts av 
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OECD:s kommitté för utvecklingsbistånd 
respekteras, i enlighet med
bestämmelserna i artikel 2.2 i den 
förordningen.

Ändringsförslag 12

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 2b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2b. När det gäller insatser som finansieras 
via instrumentet för utvecklingssamarbete 
ska bidrag för utåtriktad rörlighet endast 
ges forskare som forskar eller undervisar 
inom områden som är relevanta för 
utvecklingsländernas problem, och bidrag 
för inåtriktad rörlighet ska endast ges 
studenter eller forskare som studerar eller 
forskar inom områden som är relevanta 
för utvecklingsländernas problem.

Motivering

De insatser som finansieras inom instrumentet för utvecklingssamarbete måste uppfylla 
OECD/DAC:s kriterier för offentligt utvecklingsbistånd. Dessa villkor gör det inte möjligt att 
finansiera utåtriktad rörlighet för studenter från EU. Villkoren förutsätter också att 
studieområdena har anknytning till utvecklingssektorn.

Ändringsförslag 13

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 2c (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2c. När det gäller insatser som finansieras 
via instrumentet för utvecklingssamarbete 
eller Europeiska utvecklingsfonden bör 
det inrättas mekanismer som garanterar 
att urvalskriterierna baserar sig på 
meriter, prioriterar tilldelning av 
stipendier till socioekonomiskt 
missgynnade grupper och 
befolkningsgrupper i utsatta situationer 
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samt uppmuntrar medborgare i 
utvecklingsländer att återvända till sina 
ursprungsländer när deras studie- eller 
forskningsperioder har löpt ut för att göra 
det möjligt för dem att bidra till den 
ekonomiska utvecklingen och välfärden i 
det berörda utvecklingslandet.

Motivering

Kunskapsflykt bör motverkas genom att man uppmuntrar studenter och forskare att återvända 
till sina ursprungsländer. En fokusering på mindre gynnade grupper stärker kopplingen 
mellan insatser inom högre utbildning och fattigdomsutrotning. 

Ändringsförslag 14

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Insatsen ska också stödja utveckling, 
kapacitetsuppbyggande, regional 
integrering, kunskapsutbyte och 
moderniseringsprocesser genom 
partnerskap mellan högskolor i unionen 
och tredjeländer samt inom 
ungdomssektorn, särskilt för lärande av 
kolleger och gemensamma 
utbildningsprojekt som främjar regionalt 
samarbete, framför allt med grannländerna.

2. Insatsen ska också stödja utveckling, 
kapacitetsuppbyggande, regional 
integrering, kunskapsutbyte och 
moderniseringsprocesser genom 
partnerskap mellan högskolor i unionen 
och tredjeländer samt inom 
ungdomssektorn, särskilt för lärande av 
kolleger och gemensamma 
utbildningsprojekt som främjar regionalt 
samarbete, framför allt med grannländerna. 
De insatser som finansieras via 
instrumentet för utvecklingssamarbete 
eller Europeiska utvecklingsfonden ska 
bidra till en hållbar utveckling i 
partnerländerna samt baseras på och 
anpassas till nationella och regionala 
utvecklingsstrategier.
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Ändringsförslag 15

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Insatsen ska också stödja politisk dialog 
med tredje länder och internationella 
organisationer.

2. Insatsen ska också stödja politisk dialog 
med tredje länder och internationella 
organisationer. De insatser som 
finansieras via instrumentet för 
utvecklingssamarbete eller 
Europeiska utvecklingsfonden ska bidra 
till en hållbar utveckling i 
partnerländerna samt baseras på och 
anpassas till nationella och regionala 
utvecklingsstrategier.

Ändringsförslag 16

Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Förutom finansieringsramen som anges i 
punkt 1 och för att främja den 
internationella dimensionen och framför 
allt inom den högre utbildningen, och 
förutom de belopp som anges i artikel 13.1, 
ska ett preliminärt belopp på
1 812 100 000 euro från de olika 
instrumenten för yttre förbindelser
(instrumentet för utvecklingssamarbete, 
europeiska grannskapsinstrumentet, 
föranslutningsinstrumentet, 
partnerskapsinstrumentet samt 
Europeiska utvecklingsfonden) anslås till 
insatser inom rörlighet i utbildningssyfte 
till eller från andra länder än de länder som 
anges i artikel 18.1 och till samarbete och 
politisk dialog med 
myndigheter/institutioner/organisationer 
från dessa länder. Bestämmelserna i denna 
förordning ska gälla för användningen av 
dessa medel. 

2. Förutom den finansieringsram som 
anges i punkt 1 och för att främja den 
internationella dimensionen och framför 
allt inom den högre utbildningen, och 
förutom de belopp som anges i artikel 13.1, 
ska ett preliminärt belopp som motsvarar 
2 procent av de sammanlagda finansiella 
referensbelopp som ingår i de olika 
instrumenten för yttre åtgärder
(instrumentet för utvecklingssamarbete, 
europeiska grannskapsinstrumentet, 
föranslutningsinstrumentet, 
partnerskapsinstrumentet samt 
Europeiska utvecklingsfonden) anslås till 
insatser inom rörlighet i utbildningssyfte 
till eller från andra länder än de länder som 
anges i artikel 18.1 och till samarbete och 
politisk dialog med 
myndigheter/institutioner/organisationer 
från dessa länder. Bestämmelserna i denna 
förordning ska gälla för användningen av 
dessa medel, samtidigt som förenlighet 
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ska garanteras med den rättsliga grunden 
för de instrument för yttre förbindelser 
från vilka finansieringen tas.

Motivering

Insatser inom Erasmus för alla kommer att genomföras enligt de förfaranden som fastställs 
i förordningen Erasmus för alla, men samtidigt måste förenlighet garanteras med respektive 
instrument för finansiering av yttre förbindelser.

Ändringsförslag 17

Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 2 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medel kommer att bli tillgängliga endast
på grundval av två fleråriga anslag för de 
fyra första åren respektive de 
tre återstående åren. Denna finansiering 
kommer att återspeglas i den fleråriga 
vägledande programplaneringen i dessa 
instrument, i linje med fastställda behov 
och prioriteringar hos länderna i fråga. 
Dessa anslag kan ses över vid stora 
oförutsedda omständigheter eller 
betydande politiska förändringar i linje 
med EU:s prioriteringar inom yttre 
förbindelser. Samarbetet med icke 
medverkande länder får i förekommande 
fall baseras på ytterligare anslag från 
partnerländerna som ska tillhandahållas 
enligt förfaranden som man enats om 
tillsammans med dessa länder. 

Medel ska bli tillgängliga på grundval av 
två fleråriga anslag. Denna finansiering ska 
baseras på den fleråriga vägledande 
programplaneringen i dessa instrument, i 
linje med fastställda behov och 
prioriteringar hos länderna i fråga och, när 
det gäller instrumentet för 
utvecklingssamarbete, specificera den 
regionala fördelningen och typer av 
insatser som ska finansieras. Dessa anslag 
kan ses över vid stora oförutsedda 
omständigheter eller betydande politiska 
förändringar i linje med EU:s prioriteringar 
inom yttre förbindelser, i enlighet med de 
förfaranden som fastställs i respektive 
instrument för finansiering av yttre 
förbindelser. Samarbetet med icke 
medverkande länder får i förekommande 
fall baseras på ytterligare anslag från 
partnerländerna som ska tillhandahållas 
enligt förfaranden som man enats om 
tillsammans med dessa länder.

Motivering

Programplaneringen bör ske enligt de förfaranden som fastställs i de respektive instrumenten 
för finansiering av yttre förbindelser, så att man garanterar den nödvändiga respekten för 
ländernas egenansvar och samstämmigheten mellan övergripande strategier för länderna 
eller regionerna. Anslagen kan fastställas enbart på dessa grunder.
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Ändringsförslag 18

Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. De medel för enskilda personers 
rörlighet i utbildningssyfte som avses i 
artikel 6.1 a och som ska förvaltas av ett 
nationellt programkontor ska tilldelas på 
grundval av befolkningens storlek och 
levnadskostnaderna i medlemsstaten, 
avståndet mellan medlemsstaternas 
huvudstäder och prestationer. 
Prestationsparametern svarar för 25 % av 
de totala medlen enligt de kriterier som 
avses i punkterna 7 och 8.

6. De medel för enskilda personers 
rörlighet i utbildningssyfte som avses i 
artikel 6.1 a och som ska förvaltas av ett 
nationellt programkontor ska tilldelas på 
grundval av befolkningens storlek och 
levnadskostnaderna i medlemsstaten, 
avståndet mellan medlemsstaternas 
huvudstäder och prestationer. Vid 
tilldelning av medel ska vederbörlig 
hänsyn tas till de mycket långa avstånden 
för studerande från de yttersta 
randområdena och de utomeuropeiska 
länderna och territorierna.
Prestationsparametern svarar för 25 % av 
de totala medlen enligt de kriterier som 
avses i punkterna 7 och 8.

Motivering

På grund av de mycket långa avstånd som studerande från utomeuropeiska länder och 
territorier har till den europeiska kontinenten är det nödvändigt med särskilda bestämmelser 
för denna grupp av studerande, bland annat när det gäller medel för ökad rörlighet.

Ändringsförslag 19

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 1 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ba) Bidrag till fattigdomsutrotning och 
hållbar utveckling i tredjeländer.

Motivering

I artikel 4 ingår utveckling som ett mål i sig, och därför bör den också vara riktgivande för 
övervakningen och utvärderingen.
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Ändringsförslag 20

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Kommissionen ska i sin årliga rapport 
om genomförandet av förordningen om 
ett finansieringsinstrument för 
utvecklingssamarbete ta med en 
förteckning över alla insatser inom ramen
för Erasmus för alla som finansierats 
genom instrumentet för 
utvecklingssamarbete och deras 
överensstämmelse med de mål och 
principer som avses i artiklarna 2 och 3 i 
den förordningen.

Motivering

Genomförandet av insatserna inom Erasmus Mundus brukade följa förfarandena 
i instrumentet för utvecklingssamarbete. Eftersom genomförandet i framtiden kommer att ske 
enligt förfarandena i förordningen om Erasmus för alla, bör man med hjälp av regelbunden 
rapportering garantera att förvaltningskommittén för instrumentet för utvecklingssamarbete 
och Europaparlamentet kan se efter om det föreligger förenlighet med förordningen om 
ett finansieringsinstrument för utvecklingssamarbete, särskilt med målen för offentligt 
utvecklingsbistånd enligt artikel 2 i den förordningen.

Ändringsförslag 21

Förslag till förordning
Artikel 18 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Medlemsstaterna. a) Medlemsstaterna och de 
utomeuropeiska länder och territorier 
associerade med unionen som anges i 
bilaga II till fördraget om 
Europeiska unionens funktionssätt.

Motivering

I det gällande associeringsbeslutet anges att de utomeuropeiska länderna och territorierna 
har rätt att delta i utbildningsprogram. I det nya förslaget erinras dessutom om att de 
utomeuropeiska länderna och territorierna har rätt att delta i alla EU:s övergripande 
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program. I den aktuella texten är det därför nödvändigt att precisera att de utomeuropeiska 
länderna och territorierna får delta i programmet Erasmus för alla.

Ändringsförslag 22

Förslag till förordning
Artikel 19 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) relevant unionspolitik, framför allt sådan 
som gäller kultur och media, 
sysselsättning, hälsa, forskning och 
innovation, företagande och rättvisa samt 
konsument-, utvecklings- och 
sammanhållningspolitik,

a) relevant unionspolitik, framför allt sådan 
som gäller kultur och media, 
sysselsättning, hälsa, forskning och 
innovation, företagande och rättvisa samt 
konsument-, sammanhållnings- och 
utvecklingspolitik,

Motivering

Denna ändring klargör att hänvisningen avser unionens internationella utvecklingspolitik och 
inte dess interna, regionala utvecklingspolitik.
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