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KORTFATTAD MOTIVERING

Den 23 november 2011 antog kommissionen sitt förslag till förordning om inrättande av 
”Erasmus för alla” – unionens program för allmän utbildning, yrkesutbildning, ungdom och 
idrott.

Allmän utbildning och yrkesutbildning utgör centrala inslag i Europa 2020-strategin för smart 
och hållbar tillväxt för alla och i de integrerade riktlinjerna för medlemsstaternas ekonomiska 
politik och sysselsättningspolitik. Fem av flaggskeppsinitiativen i Europa 2020-strategin är 
direkt beroende av att den allmänna och yrkesinriktade utbildningen moderniseras: Unga på 
väg, En agenda för ny kompetens och nya arbetstillfällen, den digitala agendan, 
Innovationsunionen och plattformen mot fattigdom.

Kommissionens förslag
Beträffande EU:s nästa finansiella programplaneringsperiod, 2014–2020, föreslår 
kommissionen ett enda integrerat program, ”Erasmus för alla”, i stället för de sju program 
som fanns under den föregående fleråriga programplaneringsperioden (2007–2013). Detta 
innebär att det föreliggande programmet kommer att ersätta handlingsprogrammet för 
livslångt lärande, Unga på väg och flera befintliga unionsprogram för högre utbildning på 
internationell nivå (Erasmus Mundus), regional nivå (Tempus, Alfa, Edulink) och bilateral 
nivå (tillsammans med Förenta staterna och Kanada).

Den övergripande finansieringsram som föreslås för programmet uppgår till 
19,1 miljarder euro, varav 1 812 miljarder euro kommer att anslås från olika EU-instrument 
för yttre åtgärder och avser att integrera de befintliga internationella programmen (Erasmus 
Mundus, Edulink och Alfa). Den sammanlagda budget som föreslås av kommissionen för 
programmet ”Erasmus för alla” innebär en ökning med omkring 70 % jämfört med den 
sammanlagda budget som anslogs till motsvarande program under 
programplaneringsperioden 2007–2013.

Kommissionen föreslår att det förenklade framtida programmet ska byggas upp kring följande 
tre centrala åtgärder för varje berörd utbildningssektor:
– Enskilda personers rörlighet i utbildningssyfte, vilket omfattar studenter, ungdomar, 

lärare och personal (föreslagen budgetandel: 65 %).
– Samarbete för innovationer och god praxis (föreslagen budgetandel: 26 %).
– Stöd till politiska reformer (föreslagen budgetandel: 4 %).

Dessutom anges i kommissionens meddelande, vilket åtföljer det egentliga förslaget till 
förordning, följande fördelning mellan de olika utbildningssektorerna (som uppnår samma 
nivåer som garanteras genom de motsvarande programmen 2007–2013):
– Högre utbildning: 25 %.
– Yrkesutbildning och vuxenutbildning: 17 %, varav vuxenutbildning: 2 %.
– Skolutbildning: 7 %.
– Ungdom: 7 %.

Inom programmet kommer ett särskilt kapitel att tillägnas idrott (1 % av budgeten) och en 
särskild artikel tillägnas Jean Monnet-initiativet (2 % av budgeten).
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Föredragandens ståndpunkt
Föredraganden välkomnar kommissionens förslag till förordning och föreslår följande 
huvudsakliga ändringar av förslaget till förordning:

1) Förstärkning av aspekten livslångt lärande i programmet, så att programmet blir mer 
inkluderande vad gäller alla sektorer inom allmän utbildning och yrkesutbildning.

2) Förstärkning av förbindelserna mellan utbildning och sysselsättning samt utbildning 
och fattigdomsminskning.

3) Förändring av förordningens struktur, främst genom att ungdomsverksamheter åtskiljs 
från allmän utbildning och yrkesutbildning och genom att man tydligare fastställer 
delprogram som motsvarar olika sektorer inom allmän utbildning och yrkesutbildning, 
även genom att man tydligare anger de specifika mål som tillskrivs olika delprogram.

4) Förstärkning av framför allt sektorerna yrkesutbildning och vuxenutbildning vilka 
hamnar i skymundan i det föreliggande förslaget trots deras allmänt erkända betydelse 
för att främja en kultur av livslångt lärande och motverka arbetslöshet (särskilt 
ungdomsarbetslöshet) och fattigdom genom att bland annat främja aktivt 
medborgarskap och aktivt åldrande.

5) Förbättring av programmets tillgänglighet i synnerhet genom att man främjar ett ökat 
deltagande från personer med särskilda behov och färre möjligheter eller med 
svårigheter på grund av utbildningsmässiga, sociala, könsrelaterade, fysiska, 
psykologiska, geografiska, ekonomiska eller kulturella skäl.

6) Öppning för internationellt deltagande (med tredjeländer) inte bara inom sektorn högre 
utbildning, utan också inom yrkesutbildning och allmän utbildning samt 
vuxenutbildning.

7) Tydlig beskrivning av budgettilldelningen för olika sektorer inom allmän utbildning 
och yrkesutbildning i förordningen genom att en ökning dessutom föreslås för 
sektorerna yrkesutbildning och vuxenutbildning.

8) Införande av möjligheten för medlemsstaterna att enligt sina nationella lagar och 
traditioner välja om de vill ha en eller flera nationella institutioner och nationella 
byråer för att genomföra programmet på nationell nivå.

9) Inbegripande av alla de sex europeiska akademiska institutioner som stöds genom det 
tidigare Jean Monnet-programmet i stället för att minska dessa till två, såsom 
kommissionen har föreslagit.

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

Ändringsförslag 1

Förslag till förordning
Skäl 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5) I den europeiska strategin för smart och 
hållbar tillväxt för alla (Europa 2020) 
beskrivs unionens strategi för det närmaste 
decenniet för att stödja smart och hållbar 

(5) I den europeiska strategin för smart och 
hållbar tillväxt för alla (Europa 2020) 
beskrivs unionens strategi för det närmaste 
decenniet för att stödja smart och hållbar 
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tillväxt för alla. I strategin anges fem 
långtgående mål som ska uppnås till 2020,
framför allt på utbildningsområdet, där 
andelen ungdomar som slutar skolan i 
förtid ska vara under 10 procent och minst 
40 procent av personerna i åldrarna 
30-34 år ska ha högskoleexamen. Detta 
inkluderar också strategins 
flaggskeppsinitiativ, framför allt Ungdom
på väg och agendan för nya kompetenser
och arbetstillfällen.

tillväxt för alla genom att det anges fem 
långtgående mål som ska uppnås till 2020.
Tre av dessa ska stödjas direkt eller 
indirekt genom det program som 
upprättas genom denna förordning.
Relevanta åtgärder kommer först och 
främst att vidtas på utbildningsområdet, 
där andelen ungdomar som slutar skolan i 
förtid ska vara under 10 procent och minst 
40 procent av personerna i åldrarna 
30-34 år ska ha högskoleexamen, men 
kommer även att bidra till målen avseende 
sysselsättning och fattigdomsminskning.
Detta inkluderar också strategins 
flaggskeppsinitiativ, framför allt Unga på 
väg och En agenda för ny kompetens och 
nya arbetstillfällen och 
Innovationsunionen.

Ändringsförslag 2

Förslag till förordning
Skäl 7a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7a) Programmet bör, via alla 
utbildningssektorer som det omfattar, 
bidra till att främja den europeiska 
identiteten och de europeiska 
värderingarna enligt artikel 2 i fördraget 
om Europeiska unionen.

Ändringsförslag 3

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 
förbättra kvaliteten på den europeiska 
högre utbildningen i anslutning till den 
bredare målsättningen i Utbildning 2020 

(8) Programmet bör innehålla en stark 
internationell dimension, framför allt vad 
gäller yrkesutbildning och högre 
utbildning samt vuxenutbildning och 
icke-formellt lärande bland ungdomar 
och inom andra sektorer, inte bara för att 
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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 
allmänna utbildningen och 
yrkesutbildningen i anslutning till den 
bredare målsättningen i Utbildning 2020 
och unionens attraktion som studiemål, 
utan också för att främja förståelsen mellan 
människor och dialogen mellan kulturer 
samt bidra till en hållbar utveckling av den 
allmänna utbildningen och 
yrkesutbildningen i tredjeländer.

Ändringsförslag 4

Förslag till förordning
Skäl 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10) För att stödja rörlighet, rättvisa och 
framstående studieresultat bör unionen 
inrätta en europeisk lånemöjlighet för att 
göra det möjligt för studenter, oavsett 
social bakgrund, att avlägga 
mastersexamen i ett annat deltagande land.
Denna möjlighet bör vara tillgänglig för
finansinstitut som godtar att erbjuda lån till 
studier på mastersnivå i andra deltagande 
länder på gynnsamma villkor för 
studenterna.

(10) För att stödja rörlighet, rättvisa och 
framstående studieresultat bör unionen 
inrätta en europeisk lånemöjlighet för att 
göra det möjligt för studenter, oavsett 
social bakgrund, att avlägga 
mastersexamen i ett annat deltagande land.
Denna möjlighet bör vara tillgänglig 
genom finansinstitut som godtar att erbjuda 
lån till studier på mastersnivå i andra 
deltagande länder på gynnsamma villkor 
för studenterna.

Ändringsförslag 5

Förslag till förordning
Skäl 14

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(14) I den förnyade Köpenhamnsprocessen 
(2011–2020) beskrevs en långtgående och 
global vision för en europeisk 
yrkesutbildningspolitik med stöd från 
unionens utbildningsprogram till de 
överenskomna prioriteringarna, inklusive 
den internationella rörlighet och de 
reformer som genomförs av

(14) Yrkesutbildningens avgörande roll 
för uppnåendet av en rad mål som anges i 
Europa 2020-strategin är allmänt erkänd 
och fastställs i den förnyade 
Köpenhamnsprocessen (2011–2020), 
särskilt med beaktande av dess potential 
att åtgärda den höga arbetslösheten i 
Europa, i synnerhet 
ungdomsarbetslösheten och 
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medlemsstaterna. långtidsarbetslösheten, genom att främja 
en kultur av livslångt lärande så att social 
utestängning kan motverkas och aktivt 
medborgarskap främjas. Man måste ta itu 
med det brådskande behovet av att 
förstärka yrkesutbildningsstudenters,
inbegripet lärlingar, lärares och 
utbildares rörlighet över 
nationsgränserna, och av att främja 
samarbete genom partnerskap på alla 
nivåer mellan berörda intressenter samt 
av att bistå medlemsstaterna med att 
modernisera sina system för 
yrkesutbildning.

Ändringsförslag 6

Förslag till förordning
Skäl 16

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(16) Den förnyade Europeiska agendan för 
vuxenutbildning som ingår i rådets 
resolution av den [….] syftar till att 
underlätta för alla vuxna att utveckla och 
förstärka sina färdigheter och kompetenser 
genom hela livet. Särskild uppmärksamhet 
ägnas därvid insatserna för att förbättra 
möjligheterna för det stora antalet 
lågutbildade européer som anges i 
Europa 2020.

(16) I den förnyade Europeiska agendan 
för vuxenutbildning som ingår i rådets 
resolution av den 28 november 20111

framhålls behovet av att öka deltagandet i 
vuxenutbildning, med beaktande av den 
demografiska åldersutvecklingen i 
Europa som gör att vuxna regelbundet 
måste uppdatera sina personliga och 
yrkesmässiga färdigheter och kompetenser 
efter det att de lämnat den grundläggande 
utbildningen och yrkesutbildningen, 
genom att även erkänna 
vuxenutbildningens roll för att främja ett 
aktivt medborgarskap. Den europeiska 
agendan för vuxenutbildning ägnar, med 
hänsyn till de sysselsättnings- och 
fattigdomsminskningsmål som anges i 
Europa 2020-strategin, särskild 
uppmärksamhet åt behovet av att öka 
lågutbildade och lågkvalificerade
européers deltagande i vuxenutbildning.
______________
1 EUT C 372, 20.12.2011, s. 1.
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Ändringsförslag 7

Förslag till förordning
Skäl 16a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(16a) Erfarenheterna från Europaåret för 
aktivt åldrande och solidaritet mellan 
generationerna, kommissionens 
demografiska rapporter samt frivilliga 
insatser av äldre medborgare, visar 
betydelsen av livslångt lärande, dialog 
mellan generationerna, rörlighet och 
deltagande i samhällslivet långt efter 
yrkeslivets slut. Äldre människor spelar 
en viktig roll inom frivilligarbete och 
social utbildning i Europa. Programmet 
bör beakta detta och lägga lämplig vikt vid 
relevanta åtgärder inom området för 
allmän utbildning och yrkesutbildning.

Ändringsförslag 8

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 deltagande tredjeländer.

(17) Insatserna som vidtas i 
Europeiskt ungdomsforum, 
Europeiska civila samhällets plattform för 
livslångt lärande, 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 
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av programresultaten i unionen och i 
deltagande tredjeländer.

Ändringsförslag 9

Förslag till förordning
Skäl 18

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(18) Samarbetet mellan programmet och 
internationella organisationer inom allmän 
utbildning, yrkesutbildning, ungdom och 
idrott, framför allt med Europarådet, 
behöver stärkas.

(18) Samarbetet mellan programmet och 
internationella organisationer inom allmän 
utbildning och yrkesutbildning, ungdom 
och idrott, framför allt med Europarådet, 
Unesco och OECD behöver stärkas.

Ändringsförslag 10

Förslag till förordning
Skäl 19

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(19) Programmet bör bidra till att i hela 
världen utveckla spetskvaliteten på 
studierna om den europeiska integrationen.
Det bör i synnerhet stödja läroanstalter som 
har en europeisk förvaltningsstruktur,
täcker alla politiska områden som är av 
intresse för unionen, är icke-vinstdrivande 
organisationer och utfärdar erkända 
akademiska examensbevis.

(19) Programmet bör bidra till att i hela 
världen utveckla spetskvaliteten på 
studierna om den europeiska integrationen.
Det bör i synnerhet stödja läroanstalter som 
täcker alla politiska områden som är av 
intresse för unionen, är icke-vinstdrivande 
organisationer och utfärdar erkända 
akademiska examensbevis.

Ändringsförslag 11

Förslag till förordning
Skäl 21

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(21) Tydligare kvalifikationer och 
färdigheter och en utökad acceptans för 
unionens verktyg bör underlätta rörligheten 
i hela Europa för personer som vill delta i 
livslångt lärande och på så sätt bidra till 

(21) Tydligare kvalifikationer och 
färdigheter och en utökad acceptans för 
unionens verktyg bör underlätta rörligheten 
i hela Europa för personer som vill delta i 
livslångt lärande och på så sätt bidra till 
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utvecklingen av en utbildning av god 
kvalitet samt underlätta rörlighet i 
yrkessyfte mellan länder och branscher.
Tillträde för unga studenter (inbegripet 
studenter inom yrkesutbildning) till 
metoder, rutiner och teknik i andra länder 
kommer att göra dem mer anställbara i en 
global ekonomi. Det kan också bidra till att 
göra yrken med en internationell profil mer 
attraktiva.

utvecklingen av en utbildning av god 
kvalitet samt underlätta rörlighet i 
yrkessyfte mellan länder och branscher.
Tillträde för studenter (inbegripet studenter 
inom yrkesutbildning) och 
vuxenstuderande till metoder för livslångt 
lärande, rutiner och teknik i andra länder 
kommer att göra dem mer anställbara i en 
global ekonomi. Det kan också bidra till att 
göra yrken med en internationell profil mer 
attraktiva.

Ändringsförslag 12

Förslag till förordning
Skäl 25

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(25) För en effektiv ledning av 
utvecklingen, inklusive utvärdering och 
övervakning, krävs särskilda
resultatindikatorer som kan mätas över tid, 
som är realistiska och som även återspeglar 
ingripandets syfte samt är relevanta för 
respektive hierarki av mål och aktiviteter.

(25) För en effektiv ledning av 
utvecklingen, inklusive utvärdering och 
övervakning, krävs mätbara och relevanta
resultatindikatorer i förhållande till de 
särskilda mål som kan mätas över tid, är 
realistiska och även återspeglar 
ingripandets syfte samt är relevanta för 
respektive hierarki av mål och aktiviteter.

Amendment 13

Förslag till förordning
Skäl 30

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(30) I ett gemensamt meddelande från 
Europeiska kommissionen och EU:s höga 
representant för utrikes frågor och 
säkerhetspolitik om en ny strategi för ett 
grannskapsområde i förändring beskrevs 
bland annat syftet att ytterligare underlätta 
grannskapsländernas möjligheter att delta i 
unionens insatser för rörlighet och 
kapacitetsuppbyggande inom högre 
utbildning och att det framtida 
utbildningsprogrammet skulle öppnas för 

(30) I ett gemensamt meddelande från 
Europeiska kommissionen och EU:s höga 
representant för utrikes frågor och 
säkerhetspolitik om en ny strategi för ett 
grannskapsområde i förändring beskrevs 
bland annat syftet att ytterligare underlätta 
grannskapsländernas möjligheter att delta i 
unionens insatser för rörlighet och 
kapacitetsuppbyggande inom 
skolutbildning och högre utbildning och 
att det framtida utbildningsprogrammet 
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grannländerna. skulle öppnas för grannländerna.

Ändringsförslag 14

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 följande 
områden:

a) Formell, informell och icke-formell 
allmän utbildning och yrkesutbildning på 
alla nivåer grundat på livslångt lärande, 
från skolutbildning till yrkesutbildning, 
högre utbildning och vuxenutbildning.

b) Ungdom, särskilt icke-formellt och 
informellt lärande och aktiviteter i syfte 
att stärka ungdomarnas deltagande i 
samhället.
c) Idrott, särskilt idrott på gräsrotsnivå.
Alla dessa aktiviteter kommer särskilt att 
vända sig till personer som är 
underrepresenterade inom utbildning och 
på arbetsmarknaden samt i dessa 
aktiviteter.

Ändringsförslag 15

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. Programmet ska omfatta en 
internationell dimension i enlighet med 
artikel 21 i fördraget om 
Europeiska unionen i syfte att stödja 
unionens yttre åtgärder, inbegripet dess 
utvecklingsmål, genom samarbete mellan 
unionen och tredjeländer.
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Ändringsförslag 16

Förslag till förordning
Artikel 2 – led 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. livslångt lärande: all allmän utbildning, 
yrkesinriktad utbildning, icke-formellt och 
informellt lärande under hela livet som 
leder till bättre kunskaper, färdigheter och 
kompetenser ur ett personligt, 
medborgerligt, samhälleligt och/eller 
arbetsrelaterat perspektiv, inklusive 
tillhandahållandet av rådgivning och 
vägledning,

1. livslångt lärande: all allmän utbildning, 
yrkesinriktad utbildning, icke-formellt och 
informellt lärande under hela livet som 
leder till bättre kunskaper, färdigheter och 
kompetenser eller deltagande i samhället 
ur ett personligt, medborgerligt, kulturellt, 
samhälleligt och/eller arbetsrelaterat 
perspektiv, inklusive tillhandahållandet av 
rådgivning och vägledning,

Ändringsförslag 17

Förslag till förordning
Artikel 2 – led 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. icke-formella miljöer: en 
inlärningsmiljö som ofta är planerad och
organiserad, men som inte utgör en del av
de formella utbildningssystemen,

2. icke-formell utbildning: en organiserad 
och frivillig process som ger människor 
en möjlighet att utveckla sina 
värderingar, färdigheter och kompetenser 
utanför ramen för formell utbildning,

Ändringsförslag 18

Förslag till förordning
Artikel 2 – led 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. rörlighet i utbildningssyfte: att flytta 
fysiskt till ett annat land än hemlandet för 
studier, yrkesutbildning eller annan 
inlärning, inklusive praktik och icke-
formellt lärande, eller undervisning eller 
deltagande i en gränsöverskridande 
yrkesutvecklingsaktivitet. Det kan omfatta 
förberedande utbildning i värdlandets 

3. rörlighet i utbildningssyfte: att flytta 
fysiskt till ett annat land än hemlandet för 
studier, yrkesutbildning eller annan 
inlärning, inklusive praktik, 
lärlingsutbildning, volontärarbete, 
inklusive volontärprojekt för vuxna, icke-
formellt lärande, eller undervisning eller 
deltagande i en gränsöverskridande 
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språk. Rörlighet i utbildningssyfte omfattar 
också ungdomsutbyte och 
gränsöverskridande
yrkesutvecklingsaktiviteter för 
ungdomsarbetare,

yrkesutvecklingsaktivitet. Rörlighet i 
utbildningssyfte kan omfatta förberedande 
utbildning i värdlandets språk samt 
uppföljningsaktiviteter. Rörlighet i 
utbildningssyfte omfattar också 
ungdomsaktiviteter som ungdomsutbyte, 
volontärarbete, icke-formellt och 
informellt lärande samt 
yrkesutvecklingsaktiviteter för 
ungdomsarbetare och yrkesvägledare.

Ändringsförslag 19

Förslag till förordning
Artikel 2 – led 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. samarbete för innovation och god praxis:
gränsöverskridande samarbetsprojekt som 
omfattar organisationer inom allmän 
utbildning, yrkesutbildning och/eller 
ungdomsfrågor och kan inkludera andra 
organisationer,

4. samarbete för innovation och god praxis:
gränsöverskridande och internationella 
samarbetsprojekt som omfattar
institutioner, arbetsmarknadens parter,
organisationer och företag inom allmän 
utbildning och yrkesutbildning och/eller 
ungdomsfrågor,

Ändringsförslag 20

Förslag till förordning
Artikel 2 – led 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. stöd till politiska reformer: alla slags 
aktiviteter som syftar till att stödja och 
underlätta en modernisering av 
utbildningssystemen genom ett förfarande 
för politiskt samarbete mellan 
medlemsstaterna, främst de öppna 
samordningsmetoderna,

5. stöd till politiska reformer: alla slags 
aktiviteter som syftar till att stödja och 
underlätta en modernisering av 
utbildningssystemen samt stöd till 
utvecklingen av en europeisk 
ungdomspolitik genom ett förfarande för 
kapacitetsuppbyggnad för intressenter 
samt politiskt samarbete mellan 
medlemsstaterna, främst genom den öppna 
samordningsmetoden.
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Ändringsförslag 21

Förslag till förordning
Artikel 2 – led 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. virtuell rörlighet: en uppsättning 
aktiviteter med stöd av informations- och 
kommunikationsteknik som organiseras på 
institutionell nivå och som förverkligar 
eller underlättar internationella 
samarbetsprojekt i samband med 
undervisning och/eller inlärning,

6. virtuell rörlighet: en uppsättning 
aktiviteter med stöd av informations- och 
kommunikationsteknik som organiseras på 
institutionell nivå och som förverkligar 
eller underlättar internationella 
samarbetsprojekt i samband med 
undervisning och/eller inlärning oberoende 
av ålder,

Ändringsförslag 22

Förslag till förordning
Artikel 2 – led 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7. personal: personer som antingen 
yrkesmässigt eller på frivillig grund deltar 
i allmän utbildning, yrkesutbildning eller 
icke-formellt lärande för ungdomar. Det 
kan omfatta lärare, utbildare, skolledare, 
ungdomsarbetare och personal som inte 
undervisar,

7. personal: personer som deltar i allmän 
utbildning, yrkesutbildning eller formellt 
och icke-formellt lärande för ungdomar.
Det kan omfatta lärare, utbildare, 
förmedlare, frivilliga, skolledare, 
ungdomsarbetare och personal som inte 
undervisar,

Ändringsförslag 23

Förslag till förordning
Artikel 2 – led 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

8. ungdomsarbetare: en person som 
yrkesmässigt eller på frivillig grund 
arbetar med icke-formellt lärande,

8. arbete med ungdomar: arbete som 
omfattar ett brett spektrum av aktiviteter 
av social, kulturell, utbildningsrelaterad 
eller politisk natur som anordnas av, med 
och för ungdomar. Det genomförs utanför 
läroplanen och bygger på icke-formella 
lärprocesser och frivilligt deltagande.
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8a. ungdomsarbetare: en person som
arbetar med icke-formellt, formellt eller 
informellt lärande för ungdomar,

Ändringsförslag 24

Förslag till förordning
Artikel 2 – led 9a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

9a. äldre människor: personer som är 
äldre än 55 år,

Ändringsförslag 25

Förslag till förordning
Artikel 2 – led 12

Kommissionens förslag Ändringsförslag

12. akademisk läroanstalt: alla läroanstalter 
som ägnar sig åt utbildning och forskning,

12. akademisk läroanstalt: alla läroanstalter 
som ägnar sig åt utbildning och/eller
forskning,

Ändringsförslag 26

Förslag till förordning
Artikel 2 – led 13

Kommissionens förslag Ändringsförslag

13. yrkesutbildning: varje form av 
grundläggande yrkesutbildning, inbegripet 
teknisk och yrkesinriktad undervisning och 
lärlingsutbildning som bidrar till 
yrkeskvalifikationer som erkänns av de 
behöriga myndigheterna i den medlemsstat
där de har förvärvats samt yrkesinriktad 
fortbildning som en person genomgår 
under sitt arbetsliv,

13. yrkesutbildning: varje form av 
yrkesutbildning, inbegripet teknisk och 
yrkesinriktad undervisning och 
lärlingsutbildning som bidrar till 
kvalifikationer som erkänns av de behöriga 
myndigheterna i medlemsstaten samt 
yrkesinriktad fortbildning som en person 
genomgår under sitt arbetsliv,
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Ändringsförslag 27

Förslag till förordning
Artikel 2 – led 14a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

14a. volontärarbete: en aktivitet som 
genomförs frivilligt av en person och som 
inbegriper ett åtagande i form av tid och 
energi som ägnas åt insatser till nytta för 
andra personer eller samhället som 
helhet. En sådan aktivitet är av icke-
vinstgivande natur och kan inte motiveras 
utifrån något begär efter materiell eller 
ekonomisk vinning.

Ändringsförslag 28

Förslag till förordning
Artikel 2 – led 17

Kommissionens förslag Ändringsförslag

17. ungdomsaktivitet: en aktivitet utanför 
skolan (såsom ungdomsutbyte, 
frivilligarbete) som utförs av en ung 
människa, antingen individuellt eller i 
grupp och som utmärks av en icke-formell 
inlärningsstrategi,

17. ungdomsaktivitet: en aktivitet utanför 
skolan (såsom ungdomsutbyte, 
frivilligarbete) som på frivillig grund 
utförs av en ung människa, antingen 
individuellt eller i grupp och som utmärks 
av en icke-formell inlärningsstrategi,

Ändringsförslag 29

Förslag till förordning
Artikel 2 – led 26

Kommissionens förslag Ändringsförslag

26. EU:s verktyg för öppenhet: instrument 
som hjälper intressenter att förstå, 
uppskatta och i förekommande fall erkänna 
utbildningsresultat och kvalifikationer i 
hela unionen,

26. Unionens verktyg för öppenhet och 
erkännande: instrument som hjälper 
intressenter att förstå, uppskatta och i 
förekommande fall erkänna 
utbildningsresultat och kvalifikationer i 
hela unionen,
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Ändringsförslag 30

Förslag till förordning
Artikel 2 – led 28a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

28a. idrott på gräsrotsnivå: idrott i 
organiserad form som utövas på lokal 
nivå av amatöridrottare samt idrott för 
alla.

Ändringsförslag 31

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) deras gränsöverskridande karaktär, 
framför allt gränsöverskridande rörlighet 
och samarbete som syftar till en långsiktig 
systemeffekt,

a) deras gränsöverskridande karaktär, 
framför allt gränsöverskridande rörlighet 
och samarbete som syftar till en hållbar,
individuell, organisatorisk och 
systemmässig effekt,

Ändringsförslag 32

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) deras komplementaritet och synergier 
med andra nationella och internationella 
program och unionsprogram och 
politikområden som möjliggör 
stordriftsfördelar och kritisk massa,

b) deras komplementaritet och synergier 
med andra regionala, nationella och 
internationella program och unionsprogram 
och politikområden,

Ändringsförslag 33

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 2 – led c



PE489.541v02-00 18/51 AD\914702SV.doc

SV

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) deras bidrag till en effektiv användning 
av unionens verktyg för erkännande av 
kvalifikationer och öppenhet.

c) deras bidrag till en effektiv användning 
av unionens verktyg för erkännande av 
kvalifikationer och öppenhet samt EU:s 
grundläggande värderingar, framför allt 
på grundval av artikel 9 i fördraget om 
Europeiska unionens funktionssätt och 
stadgan om de grundläggande 
rättigheterna.

Ändringsförslag 25

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 på 
följande områden:

a) Främjande av europeiska värden i 
enlighet med artiklarna 2 och 9 i 
fördraget om Europeiska unionen;
utveckling av ett europeiskt medvetande 
och deltagande i det politiska livet i 
Europa; samhällsengagemang och 
solidaritet, inbegripet solidaritet mellan 
generationerna.
b) Europa 2020-strategin och dess 
överordnade mål, i synnerhet inom 
områdena utbildning, sysselsättning och 
fattigdomsminskning.

c) Den strategiska ramen för 
Utbildning 2020, inklusive motsvarande
riktmärken.
d) En förnyad ram för det europeiska 
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samarbetet på ungdomsområdet (2010–
2018).

e) En förnyad Köpenhamnsprocess 
(2011–2020).
f) En förnyad europeisk agenda för 
vuxenlärande.
g) En hållbar utveckling av den allmänna
utbildningen och yrkesutbildningen i 
tredjeländer.
h) Utvecklingen av en europeisk dimension 
inom idrotten i överensstämmelse med 
unionens arbetsplan för idrott.

Ändringsförslag 35

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. I synnerhet ska programmet bidra till 
att nå följande överordnade mål i 
Europa 2020-strategin:

utgår

a) Minskning av antalet elever som 
lämnar skolan i förtid.
b) Ökning av antalet studenter i åldern 
30–34 år med avslutad högre utbildning.

Ändringsförslag 36

Förslag till förordning
Artikel 4a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 4a
Programområden

1. Programmets mål ska uppnås genom 
följande tre typer av insatser inom allmän 
utbildning, yrkesutbildning, ungdom och 
idrott:
– Enskilda personers rörlighet i 
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utbildningssyfte.
– Samarbete för innovation och god 
praxis.
– Stöd till politiska reformer.
2. De särskilda Jean Monnet-aktiviteterna 
beskrivs i artikel 10.

Motivering
Föredraganden föreslår att den tidigare artikel 6 ska flyttas till förordningens allmänna 
bestämmelser eftersom den ger struktur åt alla de insatser som föreslås i förordningen.

Ändringsförslag 37

Förslag till förordning
Kapitel 2 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Utbildning, yrkesutbildning och 
ungdomsfrågor

Allmän utbildning och yrkesutbildning

Ändringsförslag 38

Förslag till förordning
Artikel 4b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 4b
Delprogram

De sektoriella delprogrammen ska vara 
följande:
a) Skolor ska knytas till skolutbildning.
b) Högre utbildning ska knytas till all 
slags högre utbildning.
c) Yrkesutbildning ska knytas till 
yrkesutbildning.
d) Vuxenutbildning ska knytas till vuxnas 
lärande.

Motivering
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Föredraganden föreslår en tydlig förteckning över de delprogram som tillägnas varje enskild 
utbildningssektor, oberoende av vilka rubriker som kommer att väljas för delprogrammen 
fram till dess att detta yttrande antas.

Ändringsförslag 39

Förslag till förordning
Artikel 5 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Särskilda mål Delprogrammens särskilda mål

Ändringsförslag 40

Förslag till förordning
Artikel 5 – stycke 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Programmet ska ha följande särskilda mål 
inom allmän utbildning, yrkesutbildning 
och ungdomsfrågor:

1. I överensstämmelse med programmets 
allmänna mål ska de delprogram som 
omfattas av detta kapitel ha följande 
särskilda mål:

Ändringsförslag 41

Förslag till förordning
Artikel 5 – stycke 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Förbättra nyckelkompetenser och 
färdigheter, framför allt deras relevans för 
arbetsmarknaden och samhället, samt unga 
människors deltagande i Europas 
demokratiska liv, framför allt genom bättre 
möjligheter till rörlighet i utbildningssyfte 
för unga människor, studerande, personal 
och ungdomsarbetare, och genom att 
stärka samarbetet mellan 
utbildningssektorn, ungdomsområdet och 
arbetslivet.

a) Förbättra nyckelkompetenser,
färdigheter och kunskap, framför allt deras 
relevans för arbetsmarknaden och 
deltagande i samhället och i det 
demokratiska livet i Europa, samt främja 
social integrering, framför allt genom
bättre möjligheter till rörlighet i 
utbildningssyfte för studerande i alla 
åldrar, lärare, utbildare, frivilliga, 
skolledare och personal, genom att stärka 
samarbetet mellan utbildningssektorn, 
ungdomsområdet och arbetsmarknaden.
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– Indikatorer:
– Andelen deltagare som har förstärkt 
sina nyckelkompetenser och/eller 
färdigheter med relevans för 
anställbarheten.
– Andelen unga deltagare som säger sig 
vara mer motiverade att delta i socialt och 
politiskt liv.

Ändringsförslag 42

Förslag till förordning
Artikel 5 – led aa (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

aa) Förbättra missgynnade och/eller 
underrepresenterade gruppers tillgång till 
alla EU:s rörlighetsprogram, allmän 
utbildning och yrkesutbildning samt 
ungdomsaktiviteter.

Ändringsförslag 43

Förslag till förordning
Artikel 5 – led aa (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

aa) Främja företagaranda, vägledning för 
nya entreprenörer och stöd till effektiv 
utveckling av färdigheter för personal i 
små och medelstora företag.

Ändringsförslag 44

Förslag till förordning
Artikel 5 – stycke 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Främja kvalitetsförbättringar, 
innovationskvalitet och 
internationalisering inom 

utgår
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utbildningsanstalterna samt inom 
ungdomsarbete, i första hand genom 
förstärkt gränsöverskridande samarbete 
mellan leverantörer av utbildning, 
ungdomsorganisationer och andra 
intressenter.
– Indikator: Andelen organisationer som 
har deltagit i programmet och som har 
utvecklat/infört innovativa metoder.

Ändringsförslag 45

Förslag till förordning
Artikel 5 – stycke 1 – led c – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) Främja utvecklingen av ett europeiskt 
område för livslångt lärande, stimulera till 
politiska reformer på nationell nivå, stödja 
modernisering av utbildningssystem 
inklusive icke-formellt lärande och stödja 
det europeiska samarbetet på 
ungdomsområdet, i första hand genom ett 
ökat politiskt samarbete, bättre utnyttjande 
av verktyg för erkännande och tydlighet 
och spridning av god praxis.

c) Främja utvecklingen av ett europeiskt 
område för livslångt lärande, stimulera till 
politiska reformer på nationell, regional 
och lokal nivå, stödja modernisering av 
utbildningssystem inklusive icke-formellt 
och informellt lärande, stödja det 
europeiska samarbetet och komplettera 
politiska reformer på lokal, regional, 
nationell och europeisk nivå på 
ungdomsområdet, i första hand genom ett 
ökat politiskt samarbete, bättre utnyttjande 
av verktyg för erkännande och tydlighet 
och spridning av god praxis.

Ändringsförslag 46

Förslag till förordning
Artikel 5 – stycke 1 – led c – strecksatsen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– Indikator: Antalet medlemsstater som 
utnyttjar resultaten i de öppna 
samordningsmetoderna i utvecklingen av 
sin nationella politik.
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Ändringsförslag 47

Förslag till förordning
Artikel 5 – stycke 1 – led d – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

d) Stärka den internationella dimensionen 
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 tredjeland och genom riktat 
kapacitetsuppbyggande i tredjeländer.

d) Stärka den internationella dimensionen 
för allmän utbildning och yrkesutbildning 
genom att göra unionens högskolor och 
yrkesutbildningsskolor mer attraktiva och 
stödja unionens yttre åtgärder, inbegripet 
biståndsmålen, genom att främja rörlighet 
och samarbete mellan institutioner inom 
yrkesutbildning och högre utbildning i EU 
och tredjeländer och genom riktat 
kapacitetsuppbyggande i tredjeländer samt 
främja tydligheten i meriter, 
kvalifikationer och färdigheter i 
partnerländer, genom att reformera 
kvalifikationssystem och 
utbildningssystem.

Ändringsförslag 48

Förslag till förordning
Artikel 5 – stycke 1 – led d – strecksatsen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– Indikator: Antalet högskolor utanför 
EU som deltar i rörlighet och samarbete.

utgår

Ändringsförslag 49

Förslag till förordning
Artikel 5 – stycke 1 – led e – strecksatsen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– Indikator: Andelen deltagare som har 
förbättrat sina språkkunskaper.

utgår

Ändringsförslag 50

Förslag till förordning
Artikel 5 – stycke 1 – led f – strecksatsen
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

– Indikator: Antalet studenter som får 
utbildning genom Jean Monnet-
aktiviteter.

utgår

Ändringsförslag 51

Förslag till förordning
Artikel 5 – stycke 1 – led fa (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

fa) Främja lika möjligheter för alla och 
ett aktivt medborgarskap.

Ändringsförslag 52

Förslag till förordning
Artikel 5 – led fb (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

fb) Främja europeiskt medborgarskap och 
Europatanken genom lärande och 
tillhandahållande av lärandeutrymmen 
för att diskutera utmaningar och frågor 
avseende den europeiska 
sammanhållningen.

Ändringsförslag 53

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Dessutom ska delprogrammet 
Yrkesutbildning eftersträva följande 
specifika mål inom området 
yrkesutbildning:
a) Att förstärka rörligheten i 
utbildningssyfte för studenter, inbegripet 
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lärlingar, lärare och utbildare.
b) Att öka attraktionskraften hos och 
spetskompetensen inom yrkesutbildningen 
genom att främja kvalitet och effektivitet.
c) Att främja validering av icke-formell 
och informell utbildning, särskilt i 
samband med kontinuerlig 
yrkesutbildning.
d) Att främja flexibel tillgång till 
utbildning och kvalifikationer.
e) Att främja tillträde för alla genom att 
stödja möjligheterna till en andra chans 
att förvärva kompetenser och färdigheter, 
särskilt för personer som hoppat av 
skolan i förtid, ungdomar som inte deltar i 
allmän utbildning, arbete eller 
yrkesutbildning, personer med 
funktionsnedsättning, äldre vuxna eller 
personer med invandrarbakgrund.
f) Att främja en balans mellan arbetsliv 
och lärande, i synnerhet vad gäller 
kontinuerlig yrkesutbildning.

Ändringsförslag 54

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 1b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1b. Delprogrammet Vuxenutbildning ska 
eftersträva följande specifika mål inom 
området vuxnas lärande:
a) Att stärka det europeiska deltagandet 
bland vuxenstuderande, däribland äldre, 
framför allt genom rörlighetsprojekt 
mellan medlemsstater.
b) Att främja kontinuerlig 
kunskapsinhämtning och deltagande i 
lärande bland vuxna, i synnerhet vad 
gäller lågutbildade och lågkvalificerade 
personer, genom att utveckla en kultur av 
livslångt lärande.
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c) Att främja en balans mellan arbetsliv 
och lärande.
d) Att främja utvecklingen av ett effektivt 
vägledningssystem för livslångt lärande.
e) Att främja validering av icke-formellt 
och informellt lärande.
f) Att främja ett aktivt, självständigt och 
hälsosamt åldrande.
g) Att söka innovativa lösningar som 
inom hela Europa främjar en kultur av 
aktivt åldrande, solidaritet och dialog 
mellan generationerna och över 
gränserna.

Ändringsförslag 55

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 1c (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1c. I syfte att utvärdera programmet och 
dess delprogram ska kommissionen, i 
överensstämmelse med det 
granskningsförfarande som avses i 
artikel 30.2, anta mätbara och relevanta 
indikatorer för de särskilda målen.
Kommissionen ska beakta de indikatorer 
som redan fastställts inom 
utbildningsområdet.

Ändringsförslag 56

Förslag till förordning
Artikel 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 6 utgår
Programområden

1. Programmets mål ska uppnås genom 
följande tre typer av insatser inom allmän 
utbildning, yrkesutbildning och ungdom:
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a) Enskilda personers rörlighet i 
utbildningssyfte.
b) Samarbete för innovation och god 
praxis.
c) Stöd till politiska reformer.
2. De särskilda Jean Monnet-aktiviteterna 
beskrivs i artikel 10.

Motivering

Föredraganden föreslår att den tidigare artikel 6 ska flyttas till förordningens allmänna 
bestämmelser eftersom den ger struktur åt alla de insatser som föreslås i förordningen.

Ändringsförslag 57

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) gränsöverskridande rörlighet för 
studenter inom högre utbildning och 
yrkesutbildning samt för unga människor 
som deltar i icke-formella aktiviteter 
mellan de deltagande länderna på det sätt 
som anges i artikel 18; denna rörlighet 
kan innebära studier vid en 
partnerinstitution, arbetslivserfarenhet 
utomlands eller deltagande i 
ungdomsaktiviteter, i första hand 
volontärarbete; rörlighet för studier på 
mastersnivå ska stödjas genom en 
lånegarantifacilitet för studenter enligt 
vad som framgår av artikel 14.3,

a) inom delprogrammet Yrkesutbildning –
gränsöverskridande rörlighet för studenter, 
inbegripet lärlingar, lärare och utbildare,

Ändringsförslag 58

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 1 – led aa (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

aa) studenternas rörlighet för att 
introducera de ”sociala kriterierna” vid 
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tilldelningen av Erasmus-bidrag, som gör 
att studenter med låg inkomst kan utnyttja 
studentrörlighetsperioder utan att behöva 
oroa sig för att deras ekonomiska resurser 
inte ska räcka till,

Ändringsförslag 59

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 1 – led ab (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ab) utlandsvistelser för arbetande 
studenter så att de kan kombinera 
Erasmus-rörlighet för praktik 
(deltidspraktik) och studier med ett större 
bidrag. Detta skulle göra det möjligt att 
kombinera social, akademisk och 
yrkesmässig integration i värdlandet och 
dessutom nå studenter som inte ser 
fördelarna med att resa utomlands för 
studentrörlighet.

Ändringsförslag 60

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) gränsöverskridande rörlighet för 
personal inom de deltagande länderna 
som avses i artikel 18. Denna rörlighet kan 
innebära undervisning eller deltagande i 
fortbildningsaktiviteter utomlands.

b) inom delprogrammet Vuxenutbildning 
– gränsöverskridande rörlighet för 
vuxenstuderande och personal inom 
vuxenutbildning. Denna rörlighet kan 
inbegripa studiebesök, workshops, 
assistentarbete, volontärarbete och 
utbyten för deltagarna i vuxenutbildning, 
inklusive äldre, samt yrkesutbildning och
fortbildning för personal inom 
vuxenutbildning.
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Ändringsförslag 61

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Insatsen ska också stödja den 
gränsöverskridande rörligheten för 
studenter, unga människor och personal 
till och från tredjeländer i samband med 
högre utbildning, inklusive rörlighet som 
organiserats på grundval av gemensamma, 
dubbla eller multipla examina av god 
kvalitet eller gemensamma inbjudningar att 
lämna projektförslag, samt icke-formell 
inlärning.

2. Insatsen ska också stödja den 
gränsöverskridande rörligheten för 
praktikanter, studenter, vuxenstuderande
och personal till och från tredjeländer i 
samband med högre utbildning,
yrkesutbildning och vuxenutbildning,
inklusive rörlighet som organiserats på 
grundval av gemensamma, dubbla eller 
multipla examina av god kvalitet eller 
gemensamma inbjudningar att lämna 
projektförslag, samt icke-formell inlärning.

Ändringsförslag 62

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Insatsen för samarbete för innovation 
och god praxis ska stödja

1. De delprogram som omfattas av detta 
kapitel ska stödja

Ändringsförslag 63

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 1 – led aa (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

aa) it-baserade stödplattformar, inklusive 
e-vänskolekontakter, som omfattar 
utbildningssektorer och som möjliggör 
peer learning, virtuell rörlighet och utbyte 
av bästa praxis och ger tillträde för 
deltagare från grannländerna.



AD\914702SV.doc 31/51 PE489.541v02-00

SV

Ändringsförslag 64

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) gränsöverskridande partnerskap mellan 
företag och utbildningsanstalter i form av

2. Samarbetet kring insatser för 
innovation och god praxis ska stödja 
gränsöverskridande partnerskap mellan 
företag och utbildningsanstalter i form av

- kunskapsallianser mellan högskolor och 
företag som främjar kreativitet, innovation 
och entreprenörskap genom att erbjuda 
relevanta inlärningsmöjligheter, inklusive 
utarbetande av nya kursplaner,

- kunskapsallianser mellan högskolor och 
företag som främjar kreativitet, innovation 
och entreprenörskap genom att erbjuda 
relevanta inlärningsmöjligheter, inklusive 
utarbetande av nya kursplaner,

- sektoriella kunskapsallianser mellan 
tillhandahållare av allmän och 
yrkesinriktad utbildning och företag som 
främjar anställbarhet, skapar nya 
sektorspecifika kursplaner, utvecklar 
innovativa metoder för yrkesundervisning 
och yrkesutbildning och som tillämpar 
unionens verktyg för brett erkännande.

- sektoriella kunskapsallianser mellan 
tillhandahållare av allmän och 
yrkesinriktad utbildning och företag som 
främjar anställbarhet, skapar nya 
sektorspecifika kursplaner, utvecklar 
innovativa metoder för yrkesundervisning 
och yrkesutbildning och som tillämpar 
unionens verktyg för brett erkännande,

– det europeiska innovationspartnerskapet
för aktivt och hälsosamt åldrande mellan 
äldreorganisationer och nationella, 
regional och lokala myndigheter för att 
gemensamt och med praktiska åtgärder 
utveckla visionen om det 
generationsvänliga Europa som en del av 
Europa 2020-strategin.

Ändringsförslag 65

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Insatsen ska också stödja utveckling, 
kapacitetsuppbyggnad, regional 
integrering, kunskapsutbyte och 
moderniseringsprocesser genom 
partnerskap mellan 
utbildningsinrättningar och 
organisationer i unionen och 
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tredjeländer, särskilt för peer learning, 
gemensamma utbildningsprojekt och 
främjande av regionalt samarbete, 
framför allt med grannländerna.

Ändringsförslag 66

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.

utgår

Ändringsförslag 67

Förslag till förordning
Artikel 9 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Stöd till politiska reformer Stöd till politiska reformer och 
kapacitetsuppbyggnad

Ändringsförslag 68

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Insatser till stöd till politiska reformer 
ska omfatta de aktiviteter som initieras på 
unionsnivå, nämligen

1. De delprogram som omfattas av detta 
kapitel ska omfatta de aktiviteter som 
initieras på unionsnivå, nämligen
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Ändringsförslag 69

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) aktiviteter i samband med
genomförandet av unionens politiska 
agenda för allmän utbildning, 
yrkesutbildning och ungdom (öppna 
samordningsmetoden) samt Bologna- och 
Köpenhamnsprocesserna och den 
strukturerade dialogen med unga 
människor,

a) genomförandet av unionens politiska 
agenda för allmän utbildning, 
yrkesutbildning och ungdom (öppna 
samordningsmetoden) samt främjandet av 
den strukturerade dialogen på 
utbildningsområdet och av Bologna- och 
Köpenhamnsprocesserna,

Ändringsförslag 70

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) tillämpning av unionens verktyg för 
tydlighet i de deltagande länderna, framför 
allt Europass, den europeiska 
referensramen för kvalifikationer, det 
europeiska systemet för överföring och 
ackumulering av studiemeriter, det 
europeiska systemet för meritöverföring 
inom yrkesutbildningen (Ecvet) och stöd 
till EU-gemensamma nätverk,

b) tillämpning av unionens verktyg för 
erkännande och tydlighet i de deltagande 
länderna – framför allt Europass, den 
europeiska referensramen för 
kvalifikationer, det europeiska systemet för 
överföring och ackumulering av 
studiemeriter, det europeiska systemet för 
meritöverföring inom yrkesutbildningen 
(Ecvet), den europeiska referensramen för 
kvalitetssäkring av yrkesutbildning, det 
europeiska registret för kvalitetssäkring 
av högre utbildning och den europeiska 
sammanslutningen för kvalitetssäkring i 
den högre utbildningen, ungdomspass –
samt stöd till EU-gemensamma nätverk,

Ändringsförslag 71

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 1 – led c
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) politisk dialog med relevanta europeiska 
intressenter inom allmän utbildning,
yrkesutbildning och ungdom,

c) politisk dialog med och mellan 
relevanta europeiska intressenter inom 
allmän utbildning och yrkesutbildning,

Ändringsförslag 72

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 1 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ca) särskilt och hållbart stöd genom 
driftsanslag till föreningar inom det 
europeiska civila samhället som är aktiva 
på området för allmän utbildning och 
yrkesutbildning, livslångt lärande och 
ungdom,

Ändringsförslag 73

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 1 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

d) Europeiskt ungdomsforum, nätverket av 
nationella informationscentrum för 
akademiskt erkännande (NARIC), 
Eurydice-nätverket, Eurodesk-nätverken, 
de nationella stödcentren för e-
vänskolekontakter, de nationella Europass-
centren och de nationella 
informationskontoren i grannländerna och 
anslutande länder, kandidatländer och 
potentiella kandidater som ännu inte deltar 
fullt ut i programmet.

d) Europeiskt ungdomsforum, 
Europeiska civila samhällets plattform för 
livslångt lärande, nätverket av nationella 
informationscentrum för akademiskt 
erkännande (NARIC), Eurydice-nätverket, 
Eurodesk-nätverken, de nationella 
stödcentren för e-vänskolekontakter, de 
nationella Europass-centren och de 
nationella informationskontoren i 
grannländerna och anslutande länder, 
kandidatländer och potentiella kandidater 
som ännu inte deltar fullt ut i programmet.

Ändringsförslag 74

Förslag till förordning
Artikel 10 – led c – led iia (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

iia) Europeiska institutet för offentlig 
förvaltning, Maastricht.

Ändringsförslag 75

Förslag till förordning
Artikel 10 – led c – led iib (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

iib) Europeiska rättsakademin, Trier.

Ändringsförslag 76

Förslag till förordning
Artikel 10 – led c – led iic (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

iic) Europeiska byrån för utveckling av 
undervisning för elever med behov av 
särskilt stöd, Odense.

Ändringsförslag 77

Förslag till förordning
Artikel 10 – led c – led iid (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

iid) Internationella centrumet för 
Europautbildning (CIFE), Nice.

Ändringsförslag 78

Förslag till förordning
Kapitel 2a – rubriken (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

KAPITEL IIa
Ungdom
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Ändringsförslag 61

Förslag till förordning
Artikel 10a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 10a
Särskilda mål

1. I överensstämmelse med det allmänna 
målet ska programmet eftersträva 
följande särskilda mål inom 
ungdomsområdet, framför allt genom att 
erkänna icke-formellt lärande genom 
ungdoms- och volontärarbete, med 
särskild hänsyn till behoven hos 
ungdomar med färre 
utvecklingsmöjligheter, särskilt den grupp 
av unga som varken arbetar eller 
studerar: 
(a) Att främja interkulturellt lärande och 
tolerans för att förbättra ungdomars 
nyckelkompetenser och färdigheter, även 
vad gäller ungdomar med färre 
möjligheter, samt främja deras deltagande 
i det demokratiska livet i Europa och på 
arbetsmarknaden, liksom deras aktiva 
medborgarskap, företagaranda, sociala 
integrering och solidaritet, framför allt 
genom bättre möjligheter till rörlighet i 
utbildningssyfte för ungdomar, både på 
individuell och privat nivå, för dem som 
är aktiva inom ungdomsarbete eller 
ungdomsorganisationer samt för 
ungdomsledare, och genom närmare 
kopplingar mellan ungdomsområdet och 
arbetsmarknaden.
b) Att främja utveckling, innovation, 
internationalisering och högkvalitativa 
förbättringar av ungdomsarbetet, i första 
hand genom ett förstärkt samarbete 
mellan organisationer på 
ungdomsområdet och/eller andra 
intressenter.
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c) Att stödja europeiskt samarbete och 
komplettera politiska reformer på lokal, 
regional och nationell nivå på 
ungdomsområdet, liksom utvecklingen av 
en kunskaps- och evidensbaserad 
ungdomspolitik och erkännandet av icke-
formellt och informellt lärande, i första 
hand genom förstärkt politisk samarbete, 
bättre utnyttjande av unionens verktyg för 
öppenhet och erkännande samt genom 
spridning av god praxis.
d) Att stärka den internationella 
dimensionen för aktiviteter på 
ungdomsområdet som ett komplement till 
unionens yttre åtgärder, framför allt 
genom att främja rörlighet och samarbete 
mellan intressenter i unionen och i 
tredjeländer samt internationella 
organisationer på ungdomsområdet och 
genom riktat kapacitetsuppbyggande i 
tredjeländer.
2. I syfte att utvärdera programmet ska 
kommissionen, i överensstämmelse med 
det granskningsförfarande som avses i 
artikel 30.2, anta mätbara och relevanta 
indikatorer för de särskilda målen.
Kommissionen ska beakta de indikatorer 
som redan fastställts inom 
ungdomsområdet.

Ändringsförslag 80

Förslag till förordning
Artikel 10b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 10b
Programområden

Programmets mål ska uppnås genom 
följande typer av insatser på 
ungdomsområdet:
a) Enskilda personers rörlighet i 
utbildningssyfte.
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b) Samarbete för innovation och god 
praxis.
c) Stöd till politiska reformer och 
kapacitetsuppbyggnad.

Ändringsförslag 81

Förslag till förordning
Artikel 10c (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 10c
Enskilda personers rörlighet i 

utbildningssyfte
1. Insatsen för enskilda personers 
rörlighet ska stödja
a) unga människors rörlighet inom ramen 
för aktiviteter som avser icke-formellt och 
informellt lärande mellan de deltagande 
länder som avses i artikel 18; denna 
rörlighet kan innebära ungdomsutbyte 
och volontärarbete genom den europeiska 
volontärtjänsten inklusive förberedande 
besök och uppföljningsmöten,
b) rörlighet för dem som är aktiva inom 
ungdomsarbete eller 
ungdomsorganisationer samt 
ungdomsledare; denna rörlighet kan 
omfatta seminarier, utbildning och 
nätverksbyggande samt 
kapacitetsuppbyggnad i syfte att lära sig 
nödvändiga nyckelkompetenser,
c) missgynnade och/eller 
underrepresenterade gruppers tillgång till 
EU:s alla rörlighetsprogram, allmän 
utbildning och yrkesutbildning samt 
ungdomsaktiviteter.
2. Denna insats ska också stödja 
internationell rörlighet till och från 
tredjeländer för ungdomar, för dem som 
är aktiva inom ungdomsarbete eller 
ungdomsorganisationer samt för 
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ungdomsledare.

Ändringsförslag 82

Förslag till förordning
Artikel 10d (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 10d
Samarbete för innovation och god praxis

1. Samarbetet för innovation och god 
praxis ska stödja
a) strategiska partnerskap mellan 
organisationer som är aktiva på 
ungdomsområdet, med syftet att 
genomföra gemensamma initiativ, 
inklusive ungdomsinitiativ och 
medborgarskapsprojekt, och att utveckla 
aktivt medborgarskap, deltagande i det 
demokratiska livet och entreprenörskap, 
genom peer learning och utbyte av 
erfarenheter,
(b) projekt för att utveckla och genomföra 
innovativa förhållningssätt inom ramen 
för ungdomsarbete,
(c) möjlighet till interaktiv och ömsesidig 
utbildning i form av utbytesprogram, 
seminarier, konferenser för ungdoms- och
volontärarbete för utbyte av erfarenheter 
och god praxis,
d) strategiska partnerskap mellan företag 
och institutioner som är aktiva på 
ungdomsområdet,
e) it-baserade stödplattformar på 
ungdomsområdet som möjliggör peer 
learning, kunskapsbaserat ungdomsarbete 
och utbyte av bästa praxis.
2. Insatsen ska också stödja utveckling, 
kapacitetsuppbyggnad och 
kunskapsutbyte på ungdomsområdet 
genom partnerskap mellan unionen och 
tredjeländer, framför allt med 
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grannskapsländerna och särskilt genom 
peer learning.

Ändringsförslag 83

Förslag till förordning
Artikel 10e (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 10e
Stöd till politiska reformer

1. Stödet till politiska reformer ska 
omfatta aktiviteter som avser
a) genomförande av unionens politiska 
dagordning på ungdomsområdet genom 
den öppna samordningsmetoden,
b) tillämpning av unionens verktyg för 
öppenhet och erkännande i de deltagande 
länderna, framför allt ungdomspasset, 
och stöd till unionsövergripande nätverk 
och europeiska icke-statliga 
ungdomsorganisationer,
c) politisk dialog med och mellan 
relevanta europeiska intressenter på 
ungdomsområdet, inklusive strukturerad 
dialog med ungdomar,
d) Europeiskt ungdomsforum, 
resurscentrum för utveckling av 
ungdomsarbete och Eurodesk-nätverket.
2. Insatsen ska också stödja politisk dialog 
med tredjeländer och internationella 
organisationer.

Ändringsförslag 84

Förslag till förordning
Artikel 11 – led c – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) Främja social integrering, lika 
möjligheter och hälsofrämjande fysisk 

c) Främja frivilliginsatser inom idrotten 
samt social integrering, lika möjligheter 
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aktivitet genom ökad idrottsutövning. och hälsofrämjande fysisk aktivitet genom 
ökad idrottsutövning.

Ändringsförslag 85

Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 1 – stycke 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) 16 741 738 000 euro för insatser inom 
allmän utbildning, yrkesutbildning och
ungdom, enligt vad som framgår av 
artikel 6.1.

a) 16 741 738 000 euro för insatser inom 
allmän utbildning och yrkesutbildning, 
varav minst [xxx] euro för ungdom, enligt 
vad som framgår av artiklarna 6.1 och 
10b.

Ändringsförslag 86

Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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.

Förutom finansieringsramen som anges i 
punkt 1 och för att främja den 
internationella dimensionen av allmän 
utbildning och yrkesutbildning 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.
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Ändringsförslag 87

Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 3 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. I enlighet med det förväntade mervärdet 
för de tre typerna av insatser som anges i 
artikel 6.1 och med principerna för kritisk 
massa, koncentration, resurseffektivitet och 
prestationer, ska beloppet som anges i 
artikel 13.1 a preliminärt fördelas som 
följer:

3. I enlighet med det förväntade mervärdet 
för de tre typerna av insatser som anges i 
artiklarna 6.1 och 10b och med 
principerna för kritisk massa, 
koncentration, resurseffektivitet och 
prestationer, ska beloppet som anges i 
artikel 13.1 a preliminärt fördelas som 
följer:

Ändringsförslag 88

Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 3 – strecksats 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

- [4 %] av beloppet ska avsättas för 
politiska reformer.

- [4 %] av beloppet ska avsättas för 
politiska reformer och 
kapacitetsuppbyggnad.

Ändringsförslag 89

Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 3 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Om inte annat följer av punkt 1a och för 
att finansieringen som tilldelas de 
viktigaste grupperna av intressenter och 
bidragsmottagare inte ska sjunka under 
de nivåer som garanteras i programmen 
Livslångt lärande, Aktiv ungdom och 
Erasmus Mundus för perioden 2007–2013 
ska anslagen till de viktigaste 
utbildningssektorerna inte vara lägre än:
– Högre utbildning: [30 %].
– Yrkesutbildning: [20 %].
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– Skolutbildning: [12 %].
– Vuxenutbildning, inklusive äldre: [8 %].
– Ungdom: [12 %].

Ändringsförslag 90

Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Tillräckliga ekonomiska resurser ska 
anslås en effektiv tillämpning av 
partnerskapsprincipen samt kapacitets-
och kompetensbyggande insatser från 
arbetsmarknadens parter och 
organisationer inom det civila samhället 
som är direkt eller indirekt involverade i 
genomförandet av programmet och dess 
programdelar.

Ändringsförslag 91

Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Anslagen till programmet ska även täcka 
utgifter för förberedelse, övervakning, 
kontroll, revision och utvärdering som är 
direkt nödvändiga för att förvalta 
programmet och förverkliga
programmålen. I detta ingår särskilt 
undersökningar, möten med experter, 
information och kommunikation, inklusive 
intern kommunikation om EU:s politiska 
prioriteringar i den utsträckning som de 
är knutna till de allmänna målen i denna 
förordning, kostnader kopplade till IT, i 
första hand informationsbehandling och 
informationsutbyte, samt alla andra utgifter 
för administrativt och tekniskt stöd som 
kommissionen uppbär för förvaltningen av 

4. Anslagen till programmet ska även täcka 
utgifter för förberedelse, övervakning, 
kontroll, revision och utvärdering som är 
direkt nödvändiga för att förvalta 
programmet och förverkliga programmålen 
samt att partnerskapsprincipen ska 
respekteras. I detta ingår särskilt 
undersökningar, möten med experter och 
intressenter, information och 
kommunikation, kostnader kopplade till IT, 
i första hand informationsbehandling och 
informationsutbyte, samt alla andra utgifter 
för administrativt och tekniskt stöd som 
kommissionen uppbär för förvaltningen av 
programmet.
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programmet.

Ändringsförslag 92

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 
artiklarna 6.1 a och 10b 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. .
De medel för strategiska partnerskap som 
avses i artiklarna 8.1 a och 10d.1 a som 
ska väljas och förvaltas av ett nationellt 
programkontor, ska tilldelas på grundval 
av de kriterier som ska fastställas av 
kommissionen i överensstämmelse med 
granskningsförfarandet i artikel 30.2.
Dessa formler bör, så långt det är möjligt, 
vara neutrala i fråga om 
medlemsstaternas olika 
utbildningssystem, bör undvika 
omfattande minskningar av den årliga 
budget som medlemsstaterna tilldelas från 
år till år och bör minimera alltför stora 
obalanser vad gäller nivån på tilldelade 
anslag.

Ändringsförslag 93

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Fördelningen av medel till de viktigaste 
utbildningssektorerna för att garantera en 

b) Fördelningen av medel till de viktigaste 
sektorerna allmän utbildning och 
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fördelning av finansieringen som ger en 
betydande systemeffekt när programmet 
genomförs.

yrkesutbildning, ungdom och idrott för att 
garantera en fördelning av finansieringen 
som ger en betydande institutionell och 
systemmässig effekt när programmet 
genomförs.

Ändringsförslag 94

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. En slutlig utvärdering av programmet 
ska läggas fram av kommissionen för 
Europaparlamentet, rådet, 
Europeiska ekonomiska och sociala 
kommittén och Regionkommittén senast 
den 30 juni 2022.

Ändringsförslag 95

Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 4 – strecksats 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– ”Erasmus högre utbildning” ska knytas 
till alla typer av högre utbildning i Europa 
och internationellt.

– Högre utbildning ska knytas till alla typer 
av högre utbildning i Europa och 
internationellt.

Ändringsförslag 96

Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 4 – strecksats 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– Erasmus yrkesutbildning ska knytas till 
yrkesutbildning och vuxenutbildning.

– Yrkesutbildning ska knytas till 
yrkesutbildning.
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Ändringsförslag 97

Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 4 – strecksats 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– Vuxenutbildning ska knytas till vuxnas 
lärande.

Ändringsförslag 98

Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 4 – strecksats 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– Erasmus skolor ska knytas till 
skolutbildning.

– Skolor ska knytas till skolutbildning.

Ändringsförslag 99

Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 4 – strecksats 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– Erasmus ungdomsdeltagande ska knytas 
till icke-formellt lärande för ungdomar.

– Ungdomsdeltagande ska knytas till icke-
formellt lärande för ungdomar.

Ändringsförslag 100

Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 4 – strecksats 4a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– Idrott ska knytas till aktiviteter på 
idrottsområdet.

Ändringsförslag 101

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 1



AD\914702SV.doc 47/51 PE489.541v02-00

SV

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Programmet ska vara öppet för alla 
organ, offentliga och privata, som är 
verksamma inom allmän utbildning, 
yrkesutbildning, ungdom och idrott på 
gräsrotsnivå.

1. Programmet ska vara öppet för alla 
organ, offentliga som privata, som är 
verksamma inom områdena allmän 
utbildning, yrkesutbildning, ungdom och 
idrott. När det gäller artiklarna 10c.1 a 
och 10d.1 a är programmet även avsett att 
stödja grupper av unga människor som är 
verksamma inom ungdomsarbete men 
inte nödvändigtvis inom ramen för en 
ungdomsorganisation.

Ändringsförslag 102

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. När programmet genomförs ska 
kommissionen och medlemsstaterna ägna 
särskild uppmärksamhet åt att underlätta
deltagandet av personer med särskilda 
svårigheter på grund av kön eller 
pedagogiska, sociala, fysiska, psykiska, 
geografiska, ekonomiska och kulturella 
skäl.

2. När programmet genomförs ska 
kommissionen och medlemsstaterna ägna 
särskild uppmärksamhet åt att främja 
social inkludering och deltagandet av 
underrepresenterade eller missgynnade 
personer med särskilda behov, färre 
möjligheter och med svårigheter på grund 
av kön eller pedagogiska, sociala, mentala, 
etniska, fysiska, psykiska, geografiska, 
ekonomiska och kulturella skäl.

Ändringsförslag 103

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Tillgängligheten till de administrativa 
förfarandena och dessas öppenhet ska 
anses som avgörande indikatorer på 
programmets kvalitet och resultat.
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Ändringsförslag 104

Förslag till förordning
Artikel 21 – punkt -1 (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

-1. Vid tillämpningen av denna 
förordning kan termen nationell 
myndighet avse en eller flera nationella 
myndigheter i enlighet med nationell 
lagstiftning och praxis.

Ändringsförslag 105

Förslag till förordning
Artikel 21 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Medlemsstaterna ska vidta alla lämpliga 
åtgärder för att avlägsna juridiska och 
administrativa hinder för att programmet 
ska fungera korrekt, inklusive hanteringar 
av viseringar.

2. Medlemsstaterna ska vidta alla lämpliga 
åtgärder för att avlägsna juridiska och 
administrativa hinder för att programmet 
ska fungera korrekt, inklusive förenklade 
administrativa förfaranden med 
anknytning till viseringar.

Ändringsförslag 106

Förslag till förordning
Artikel 21 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Inom tre månader efter denna 
förordnings ikraftträdande ska den 
nationella myndigheten utse ett 
samordningsorgan (nedan kallat det 
nationella programkontoret). Den 
nationella myndigheten ska tillhandahålla 
kommissionen en förhandsbedömning av 
kravuppfyllelse som visar att det nationella 
programkontoret uppfyller bestämmelserna 
i artikel 55.1 b vi och artikel 57.1, 57.2 och 
57.3 i förordning nr XX/2012 och artikel X 
i den delegerade förordningen nr XX/2012 

3. Inom tre månader efter denna 
förordnings ikraftträdande ska den 
nationella myndigheten utse ett eller flera
samordningsorgan (nedan kallat det 
nationella programkontoret). Den 
nationella myndigheten ska tillhandahålla 
kommissionen en förhandsbedömning av 
kravuppfyllelse som visar att det nationella 
programkontoret uppfyller bestämmelserna 
i artikel 55.1 b vi och artikel 57.1, 57.2 och 
57.3 i förordning nr XX/2012 och artikel X 
i den delegerade förordningen nr XX/2012 
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samt unionens krav för interna 
kontrollstandarder för nationella 
programkontor och reglerna för hur de ska 
förvalta programmens medel till 
bidragsstöd.

samt unionens krav för interna 
kontrollstandarder för nationella 
programkontor och reglerna för hur de ska 
förvalta programmens medel till 
bidragsstöd.

Ändringsförslag 107

Förslag till förordning
Artikel 22 – punkt -1 (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

-1. Vid tillämpningen av denna 
förordning kan termen nationellt 
programkontor avse ett eller flera 
nationella programkontor i enlighet med 
nationell lagstiftning och praxis.

Ändringsförslag 108

Förslag till förordning
Artikel 22 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Genom undantag från punkt 2 får de 
urvals- och tilldelningsbeslut för 
strategiska partnerskap som avses i 
punkt 2 b centraliseras, om detta beslutas 
i enlighet med det granskningsförfarande 
som avses i artikel 30.2, och endast i 
specifika fall där det finns tydliga skäl för
en sådan centralisering.

Ändringsförslag 109

Förslag till förordning
Artikel 22 – punkt 2a (ny)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Det nationella programkontoret ska 
göra det möjligt för lokala och regionala 
myndigheter och intressenter att ta del i 
utformningen av genomförandet och 
övervakningen av projekten.
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