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KORT BEGRUNDELSE

Almen uddannelse og erhvervsuddannelse er centrale komponenter i Europa 2020-strategien 
for intelligent, bæredygtig og inklusiv vækst og i de overordnede retningslinjer for 
medlemsstaternes økonomiske politik og beskæftigelsespolitik. Kommissionen og 
Parlamentet er derfor tilhængere af øget EU-støtte til uddannelse og erhvervsuddannelse i 
perioden 2014-2020, med henblik på at forbedre kvalifikationerne og imødegå den høje 
ungdomsarbejdsløshed i mange medlemsstater.

Forslaget til forordning

Erasmus for alle-programmet omfatter almen uddannelse, erhvervsuddannelse, ungdom og 
idræt, og søger at støtte alle uddannelsessektorer (herunder videregående uddannelse, 
erhvervsuddannelse, voksenuddannelse, skoleuddannelse og ungdomsaktiviteter) i forbindelse 
med livslang læring.

Kommissionen anbefaler, at Erasmus-programmet skal fokusere på tre nøgleområder:

 tværnational og international læringsmobilitet for studerende, unge, lærere og 
personale;

 samarbejde om innovation og god praksis mellem uddannelsesinstitutioner, samt 
gennem samarbejde med organer, der arbejder på ungdomsområdet, og støtte til de 
politiske dagsordener;

 støtte til politiske reformer og kapacitetsopbygning i tredjelande, herunder dem, der 
er involveret i tiltrædelsesprocessen, med særligt fokus på nabolandene og den 
internationale politiske dialog.

"Erasmus for alle" omfatter og bygger på eksisterende internationale ("Erasmus Mundus", 
"Tempus", "Edulink" og "Alfa")-programmer og programmer for samarbejde med 
industrialiserede lande.

For perioden 2014-2020 vil "Erasmus for alle"-programmet have et budget på 17.299 mio. 
EUR, heraf 16.742 mio. til foranstaltninger inden for uddannelse og ungdom, (65 % for 
mobilitet for undervisere, 26 % for samarbejde om innovation og god praksis, 4 % for støtte 
til politiske reformer og 2 % til administrative udgifter), 318,4 mio. EUR til Jean Monnet-
aktiviteter og 238,8 mio. EUR til foranstaltninger inden for idrætsområdet. Desuden skal et 
vejledende beløb på 1,8 mia. EUR øremærkes fra forskellige eksterne instrumenter til at 
fremme de videregående uddannelsers internationale dimension. Midlerne vil blive frigivet i 
to flerårige rater for perioder på henholdsvis fire og tre år, for at sikre stabilitet og 
forudsigelighed.

Finansieringen af "Erasmus for Alle"-programmet vil blive anvendt til de foranstaltninger, der 
er fastsat i artikel 6, stk. 1, til forberedelses-, overvågnings-, kontrol-, revisions- og 
evalueringsformål, samt udgifter til teknisk bistand. Kommissionen vil også give garanti for 
finansiering i forbindelse med lån til studerende bosiddende i et deltagerland, der studerer til 
en kandidatgrad i et andet deltagende land.
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Ordførerens holdning

Ordføreren støtter Kommissionens forslag til forordning og foreslår en række ændringer 
vedrørende:
1. inklusion blandt de generelle mål for programmet af en stigning i antallet af personer på 

op til 35 år, der deltager i livslang læring;
2. inklusion blandt de specifikke mål og foranstaltninger for programmet af 

erhvervsrelateret mobilitet inden for uddannelsesområdet og udpegning af indikatorer;
3. inddragelse af EU's industrielle politikker blandt EU's "Erasmus for alle"-politikker;

4. sikre adgang til "Erasmus for alle" for ikke-statslige organisationer, især med unge 
mennesker inden for områder som almen uddannelse, erhvervsuddannelse, 
ungdomsaktiviteter og idræt for alle;

5. brug af IKT til at lette adgangen til "Erasmus for alle"-programmet for de, der står over 
for vanskeligheder af uddannelsesmæssig, social, fysisk, psykologisk, geografisk, 
økonomisk eller kulturel art;

6. berettigelse til lånegarantier for studerende fra et deltagende land, der læser til en ph.d. i 
et andet deltagerland;

7. definition i bilag 1 i forordningen i stedet for i delegerede retsakter af resultatkriterierne, 
der er omhandlet i artikel 5 og 11;

8. elimination af tildelingskriterierne for finansiering, der forvaltes af et nationalt organ til 
gennemførelse af foranstaltninger i henhold til artikel 6, stk. 1, af de, der vedrører 
"leveomkostningerne i medlemsstaten", da dette kan føre til forskelsbehandling mellem 
bachelor- og ph.d.-studerende, afhængig af deres bopælsmedlemsstat;

9. sikre gennemsigtighed med hensyn til gennemførelsen af "Erasmus for alle"-programmet 
ved at kræve, at Kommissionen på sit websted offentliggør oplysninger om udpegede 
nationale agenturer, programmer og årlig finansiering for dem, fra Kommissionen for 
gennemførelsen af programmet;

10. samarbejdet mellem Kommissionen og medlemsstaterne for udpegelse inden den 1. 
januar 2014 af de nationale agenturer med ansvar for forvaltningen af "Erasmus for alle"-
programmet;

11. sikre en ligelig deltagelse af alle lande, der er involverede i programmet.

ÆNDRINGSFORSLAG

Udvalget om Industri, Forskning og Energi opfordrer Kultur- og Uddannelsesudvalget, som er 
korresponderende udvalg, til at optage følgende ændringsforslag i sin betænkning:

Ændringsforslag 1

Forslag til forordning
Betragtning 3
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3) Den udbredte anerkendelse blandt 
offentligheden i medlemsstaterne og i 
deltagende tredjelande af navnet "Erasmus" 
som synonym for mobilitet for EU-
studerende tilskynder de 
uddannelsessektorer, der er omfattet af 
programmet, til i højere grad at benytte 
dette navn.

(3) Den udbredte anerkendelse blandt 
offentligheden i medlemsstaterne og i 
deltagende tredjelande af navnet "Erasmus" 
som synonym for mobilitet for EU-
studerende tilskynder de 
uddannelsessektorer, der er omfattet af 
programmet, til i højere grad at benytte 
dette navn og til at forbedre deres 
evaluerings- og opfølgningsværktøjer.

Begrundelse

Med henblik på at garantere programmets succes og den hensigtsmæssige anvendelse af 
offentlige midler og på ikke at skade "Erasmus"-mærkets gode ry er det væsentligt at forbedre 
opfølgningsmetoderne især gennem en klar definition af indikatorer og metoder.

Ændringsforslag 2

Forslag til forordning
Betragtning 3 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3a) Behovet for at sikre kontinuiteten i 
den europæiske uddannelsespolitik og 
succesen af de tidligere programmer: 
"Livslang læring", "Aktive unge", 
"Leonardo da Vinci", "Comenius", 
"Erasmus", "Grundtvig" er det vigtigt at 
fastholde de navne, der refererer til 
programmerne.

Ændringsforslag 3

Forslag til forordning
Betragtning 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7) I overensstemmelse med artikel 8 og 10 
i traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde og artikel 21 og 23 i 
chartret om grundlæggende rettigheder skal 

(7) I overensstemmelse med artikel 8 og 10 
i traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde og artikel 21 og 23 i 
chartret om grundlæggende rettigheder skal 



PE487.940v02-00 6/35 AD\909268DA.doc

DA

programmet fremme lighed mellem mænd 
og kvinder og bekæmpe 
forskelsbehandling, der er begrundet i køn, 
racemæssig eller etnisk oprindelse, religion 
eller tro, handicap, alder eller seksuel 
orientering.

programmet fremme lighed mellem mænd 
og kvinder og bekæmpe 
forskelsbehandling, der er begrundet i køn, 
racemæssig eller etnisk oprindelse, religion 
eller tro, handicap, alder eller seksuel 
orientering. Denne ambition bør afspejles 
i de konkrete foranstaltninger til 
opfølgning og evaluering for at sikre, at 
gennemførelsen af programmet sker 
under overholdelse af disse målsætninger.

Begrundelse

Med henblik på at garantere programmets succes og den hensigtsmæssige anvendelse af 
offentlige midler og på ikke at skade "Erasmus"-mærkets gode ry er det væsentligt at forbedre 
opfølgningsmetoderne især gennem en klar definition af indikatorer og metoder.

Ændringsforslag 4
Forslag til forordning
Betragtning 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(10) For at fremme mobilitet, lighed og høj 
studiekvalitet bør Unionen oprette en 
europæisk lånegarantiordning, der giver 
studerende mulighed for, uanset deres 
sociale baggrund, at tage deres 
kandidateksamen i et andet deltagende 
land. Denne ordning bør være til rådighed 
for finansielle institutioner, der villige til 
på favorable vilkår at yde studerende lån til 
kandidatstudier i andre deltagerlande.

(10) For at fremme mobilitet, lighed og høj 
studiekvalitet bør Unionen oprette en 
europæisk lånegarantiordning, der giver 
studerende mulighed for, uanset deres 
sociale baggrund, at tage deres 
kandidateksamen eller ph.d. i et andet 
deltagende land. Denne ordning bør være 
til rådighed for finansielle institutioner, der 
villige til på favorable vilkår at yde 
studerende lån til kandidatstudier eller 
ph.d.er i andre deltagerlande. Der bør 
imidlertid ikke ske nogen overlapning 
med Marie Curie-programmet.

Begrundelse

Udviklingen af innovation og forskning er afgørende for EU's konkurrenceevne og er tæt 
knyttet til videregående uddannelsesinstitutioner. Det er derfor vigtigt, at 
lånegarantiordninger i henhold til "Erasmus for alle"-programmet udvides til kandidater, der 
ønsker at læse en ph.d. i et andet deltagende land.

Ændringsforslag 5



AD\909268DA.doc 7/35 PE487.940v02-00

DA

Forslag til forordning
Betragtning 14

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(14) Med den nye Københavnproces
(2011-2020) blev der udformet en ambitiøs 
og global vision for 
erhvervsuddannelsespolitik i Europa, og 
der blev anmodet om støtte fra EU's 
uddannelsesprogrammer til de aftalte 
prioriteringer, herunder international 
mobilitet og reformer, der gennemføres af 
medlemsstaterne.

(14) Med den nye Københavnproces
(2011-2020) blev der udformet en ambitiøs 
og global vision for 
erhvervsuddannelsespolitik i Europa, og 
der blev anmodet om støtte fra EU's 
uddannelsesprogrammer til de aftalte 
prioriteringer, herunder international 
mobilitet og reformer, der gennemføres af 
medlemsstaterne. Denne politik bør 
understøttes og prioriteres inden for 
programmet. Eftersom 
erhvervsuddannelserne spiller en 
væsentlig rolle for udviklingen af gode 
betingelser for forskning og innovation, 
er det af særlig interesse at betone denne 
del.

Ændringsforslag 6

Forslag til forordning
Betragtning 15

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(15) Det er nødvendigt at styrke 
intensiteten og omfanget af europæisk 
samarbejde mellem skoler og af 
underviseres og studerendes mobilitet for 
at opfylde de prioriteringer, der er fastlagt i 
dagsordenen for europæisk samarbejde om 
skoler i det 21. århundrede, nemlig at 
forbedre kvaliteten af skoleuddannelse i 
Unionen med hensyn til 
kompetenceudvikling, fremme lige adgang 
og integration inden for skolesystemer og 
institutioner og gøre lærererhvervet og 
skoleledelse til et mere attraktivt valg. I 
den sammenhæng bør der lægges særlig 
vægt på de strategiske mål om at mindske 
skolefrafald, forbedre resultaterne i 
grundlæggende færdigheder og øge 
deltagelsen i og kvaliteten af 

(15) Det er nødvendigt at styrke 
intensiteten og omfanget af europæisk 
samarbejde mellem skoler og af 
underviseres og studerendes mobilitet for 
at opfylde de prioriteringer, der er fastlagt i 
dagsordenen for europæisk samarbejde om 
skoler i det 21. århundrede, nemlig at 
forbedre kvaliteten af skoleuddannelse i 
Unionen med hensyn til 
kompetenceudvikling, fremme lige adgang 
og integration inden for skolesystemer og 
institutioner og gøre lærererhvervet og 
skoleledelse til et mere attraktivt valg. I 
den sammenhæng bør der lægges særlig 
vægt på de strategiske mål om at mindske 
skolefrafald, forbedre resultaterne i 
grundlæggende færdigheder og øge 
deltagelsen i og kvaliteten af 
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førskolepædagogik og på at styrke de 
faglige kompetencer blandt lærere og 
skoleledere og forbedre 
uddannelseschancerne for børn med 
indvandrerbaggrund og børn med 
vanskelige socioøkonomiske levevilkår.

førskolepædagogik og på at styrke de 
faglige kompetencer blandt lærere og 
skoleledere og forbedre 
uddannelseschancerne for børn med 
indvandrerbaggrund og børn med 
vanskelige socioøkonomiske levevilkår.
Endvidere bør der lægges vægt på 
forbedrede sprogkundskaber som svar på 
globaliseringen af mange arbejdspladser.

Ændringsforslag 7

Forslag til forordning
Betragtning 19

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(19) Programmet bør bidrage til at udvikle 
høj kvalitet i europæiske 
integrationsundersøgelser i hele verden, og 
det bør særlig støtte institutioner, der har 
en europæisk forvaltningsstruktur, dækker 
hele spektret af politikområder af interesse 
for Unionen, er nonprofitorganisationer og 
tilbyder anerkendte akademiske grader.

(19) Programmet bør bidrage til at udvikle 
høj kvalitet i europæiske 
integrationsundersøgelser i hele verden, og 
det bør særlig støtte institutioner, der har 
en europæisk forvaltningsstruktur, dækker 
hele spektret af politikområder af interesse 
for Unionen, er nonprofitorganisationer og 
tilbyder anerkendte akademiske grader.
Dette bør også omfatte 
ungdomsorganisationer og eksperter i 
ungdomspolitik.

Ændringsforslag 8

Forslag til forordning
Betragtning 19 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(19a) (Det er nødvendigt at styrke 
samarbejdet mellem programmet og 
civilsamfundets organisationer inden for 
almen uddannelse, erhvervsuddannelse, 
ungdom og idræt på nationalt og 
europæisk niveau. Det er af stor 
betydning at skabe et bredt ejerskab 
omkring strategier og politikker for 
livslang læring. Det er vigtigt at tage 
civilsamfundet og dets interessenters idéer 
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og bekymringer på alle niveauer i 
betragtning, idet disse udgør grundlaget 
for en grundig dialog mellem Unionen og 
dens borgere med henblik på at gøre et 
europæisk område for livslang læring til 
en realitet.

Ændringsforslag 9

Forslag til forordning
Betragtning 21

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(21) Større gennemsigtighed i 
kvalifikationer og kompetencer og øget 
accept af EU's værktøjer vil fremme 
mobiliteten i Europa med henblik på 
livslang læring og dermed bidrage til at 
højne kvaliteten i almen uddannelse og 
erhvervsuddannelse, samtidig med at det 
vil fremme den beskæftigelsesmæssige 
mobilitet, både mellem lande og sektorer.
Hvis unge studerende (herunder elever i 
erhvervsuddannelse) gives adgang til 
metoder, praksisser og teknologier, der 
anvendes i andre lande, vil det fremme 
deres beskæftigelsesegnethed i en global
økonomi; det kan også bidrage til at gøre 
job med en international profil mere 
attraktive.

(21) Større gennemsigtighed i 
kvalifikationer og kompetencer og øget 
accept af EU's værktøjer vil fremme 
mobiliteten i Europa med henblik på 
livslang læring og dermed bidrage til at 
højne kvaliteten i almen uddannelse og 
erhvervsuddannelse, samtidig med at det 
vil fremme den beskæftigelsesmæssige 
mobilitet, både mellem lande og sektorer.
Hvis unge studerende (herunder elever i 
erhvervsuddannelse) gives adgang til 
metoder, praksisser og teknologier, der 
anvendes i andre lande, vil det fremme 
deres beskæftigelsesegnethed i den 
europæiske økonomi og vil også fremme 
arbejdskraftens mobilitet.

Ændringsforslag 10

Forslag til forordning
Betragtning 22

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(22) Af denne grund anbefales det i højere 
grad at anvende den fælles ramme for 
åbenhed i kvalifikationer og kompetencer 
(Europass) under Europa-Parlamentets og 
Rådets beslutning nr. 241/2004/EF af 15. 
december 2004, den europæiske 
referenceramme for kvalifikationer (EAF) 

(22) Af denne grund anbefales det i højere 
grad at anvende den fælles ramme for 
åbenhed i kvalifikationer og kompetencer
(Europass) under Europa-Parlamentets og 
Rådets beslutning nr. 241/2004/EF af 15. 
december 2004, den europæiske 
referenceramme for kvalifikationer (EAF) 
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for livslang læring under Europa-
Parlamentets og Rådets henstilling af 23. 
april 2008, det europæiske 
meritoverførselssystem for 
erhvervsuddannelse (ECVET) under 
Europa-Parlamentets og Rådets henstilling 
af 18. juni 2009 og det europæiske 
meritoverførsels- og 
meritakkumuleringssystem (ECTS).

for livslang læring under Europa-
Parlamentets og Rådets henstilling af 23. 
april 2008, det europæiske 
meritoverførselssystem for 
erhvervsuddannelse (ECVET) under 
Europa-Parlamentets og Rådets henstilling 
af 18. juni 2009 og det europæiske 
meritoverførsels- og 
meritakkumuleringssystem (ECTS). Det er 
endvidere vigtigt at anbefale og styrke 
gennemførelsen af strategier og politikker 
for erhvervsuddannelserne inden for 
programmet.

Ændringsforslag 11

Forslag til forordning
Betragtning 24

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(24) Det er nødvendigt at sikre, at alle 
aktioner, der gennemføres inden for 
programmets rammer, har en europæisk 
merværdi, og at medlemsstaternes og 
andres aktiviteter supplerer hinanden i 
overensstemmelse med artikel 167, stk. 4, i 
traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde, især inden for kultur, 
forskning, industri- og 
samhørighedspolitik, udvidelsespolitik og 
eksterne forbindelser.

(24) Det er nødvendigt at sikre, at alle 
aktioner, der gennemføres inden for 
programmets rammer, har en europæisk 
merværdi, og at medlemsstaternes og 
andres aktiviteter supplerer hinanden i 
overensstemmelse med artikel 167, stk. 4, i 
traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde, især inden for kultur, 
forskning, industri- og 
samhørighedspolitik, udvidelsespolitik og 
eksterne forbindelser. Dette kan kun sikres 
gennem udviklingen af passende 
evaluerings- og opfølgningsværktøjer.

Begrundelse

Med henblik på at garantere programmets succes og den hensigtsmæssige anvendelse af 
offentlige midler og på ikke at skade "Erasmus"-mærkets gode ry er det væsentligt at forbedre 
opfølgningsmetoderne især gennem en klar definition af indikatorer og metoder.

Ændringsforslag 12
Forslag til forordning
Betragtning 33
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(33) For at sikre en hurtig reaktion på de 
ændrede behov i hele programmets 
varighed bør beføjelsen til at vedtage 
retsakter i medfør af artikel 290 i traktaten 
om Den Europæiske Funktionsmåde 
delegeres til Kommissionen med hensyn til 
bestemmelser vedrørende resultatkriterier 
og vedrørende aktioner, der forvaltes af de 
nationale kontorer. Det er navnlig vigtigt, 
at Kommissionen gennemfører relevante 
høringer under sit forberedende arbejde, 
herunder på ekspertniveau. Kommissionen 
bør i forbindelse med forberedelsen og 
udarbejdelsen af delegerede retsakter sørge 
for samtidig, rettidig og hensigtsmæssig 
fremsendelse af relevante dokumenter til 
Europa-Parlamentet og Rådet.

(33) For at sikre en hurtig reaktion på de 
ændrede behov i hele programmets 
varighed bør beføjelsen til at vedtage 
retsakter i medfør af artikel 290 i traktaten 
om Den Europæiske Funktionsmåde 
delegeres til Kommissionen med hensyn til 
bestemmelser vedrørende aktioner, der 
forvaltes af de nationale kontorer. Det er 
navnlig vigtigt, at Kommissionen 
gennemfører relevante høringer under sit 
forberedende arbejde, herunder på 
ekspertniveau. Kommissionen bør i 
forbindelse med forberedelsen og 
udarbejdelsen af delegerede retsakter sørge 
for samtidig, rettidig og hensigtsmæssig 
fremsendelse af relevante dokumenter til 
Europa-Parlamentet og Rådet.

Begrundelse

For at opnå gennemsigtighed og sikre, at alle potentielle støttemodtagere kan forberede sig til 
deltagelse i "Erasmus for alle"-programmet i perioden 2014-2020, skal resultatkriterierne for 
ledere i forbindelse med de nationale kontorer indgå i forordningen stedet for at blive oprettet 
senere ved Kommissionen ved hjælp af delegerede retsakter.

Ændringsforslag 13

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Programmet omfatter uddannelse på alle 
niveauer i et livslangt læringsperspektiv, 
navnlig videregående uddannelse, 
erhvervsuddannelse og voksenuddannelse, 
skoleundervisning og ungdom.

3. Programmet omfatter uddannelse på alle 
niveauer i et livslangt læringsperspektiv, 
navnlig videregående uddannelse, 
erhvervsuddannelse og voksenuddannelse, 
skoleundervisning, ikke-formel 
uddannelse, og ungdom.

Ændringsforslag 14
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Forslag til forordning
Artikel 2 – nr. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. "ikke-formel sammenhæng": en
læringssammenhæng, der ofte er planlagt 
og tilrettelagt, men som ikke er en del af
det formelle uddannelsessystem

2. "ikke-formel uddannelse": en
organiseret proces, der giver mennesker 
mulighed for at udvikle andre værdier, 
færdigheder og kompetencer end dem, der 
er udviklet gennem det formelle 
uddannelsessystem

Ændringsforslag 15

Forslag til forordning
Artikel 2 – nr. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. "støtte til politisk reform": enhver type 
aktivitet, der har til formål at støtte og 
fremme moderniseringen af 
uddannelsessystemer gennem den politiske 
samarbejdsproces mellem 
medlemsstaterne, navnlig de åbne 
koordinationsmetoder

5. "støtte til politisk reform": enhver type 
aktivitet, der har til formål at støtte og 
fremme moderniseringen af 
uddannelsessystemer gennem den politiske 
samarbejdsproces mellem 
medlemsstaterne, navnlig de åbne 
koordinationsmetoder, herunder 
struktureret dialog med civilsamfundet, 
organisationer, der gennemfører ikke-
formel uddannelse, og 
ungdomsorganisationer

Ændringsforslag 16

Forslag til forordning
Artikel 2 – nr. 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7. "personale": personer, der på fagligt eller 
frivilligt grundlag deltager i uddannelse 
eller ikke-formel læring for unge. Det kan 
omfatte lærere, herunder erhvervslærere og 
andre undervisere, skoleledere, 
ungdomsarbejdere og administrativt 
personale

7. "personale": personer, der på fagligt eller 
frivilligt grundlag deltager i uddannelse 
eller ikke-formel læring. Det kan omfatte 
lærere, herunder erhvervslærere og andre 
undervisere, skoleledere, 
ungdomsarbejdere og administrativt 
personale
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Ændringsforslag 17

Forslag til forordning
Artikel 2 – nr. 17

Kommissionens forslag Ændringsforslag

17. "ungdomsaktivitet": aktivitet uden for 
skolen (f.eks. udveksling af unge eller 
frivilligt arbejde), som en ung gennemfører 
enten individuelt eller i en gruppe, og som 
er kendetegnet ved en ikke-formel
læringstilgang

17. "ungdomsaktivitet": aktivitet uden for 
skolen (f.eks. udveksling af unge eller 
frivilligt arbejde, oplæring af unge), som 
en ung gennemfører enten individuelt eller 
i en gruppe, og som er kendetegnet ved en 
ikke-formel tilgang til uddannelse

Ændringsforslag 18

Forslag til forordning
Artikel 2 – nr. 28 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

28a. "struktureret dialog": platforme og 
fora, der sikrer ikke-statslige 
organisationers og andre interessenters 
bidrag, når der formuleres strategier og 
politikker

Ændringsforslag 19

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 2 – litra c a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(ca) deres vægt på langsigtede virkninger 
og hvis de, om muligt, er baseret på 
veldokumenteret analyse.

Ændringsforslag 20

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 a (nyt)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Programmet har til formål at skabe 
velfungerende og effektive strukturer for 
livslang læring med bedste praksisser og 
veldokumenterede undersøgelser i 
centrum og at indarbejde livslang læring 
hos en række forskellige udbydere, 
formelle og ikke-formelle, i eksisterende 
systemer og styrke en positiv holdning til 
læring igennem hele livet.

Ændringsforslag 21

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 2 – afsnit 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Det har også især til formål at bidrage til 
at nå følgende mål:
a) forøgelse af antallet af personer over 
35, der deltager i livslang læring
b) indførelse af "livslang læring" som en 
realitet for alle
c) stigning i unges beskæftigelse 

Begrundelse

Almen uddannelse og erhvervsuddannelse bidrager direkte til at opnå en anstændig og godt 
lønnet beskæftigelse. Øget beskæftigelse i medlemsstaterne, især blandt unge, er et 
grundlæggende mål for EU, og bør derfor gøres til en af de generelle mål for "Erasmus for 
alle"-programmet.

Ændringsforslag 22

Forslag til forordning
Artikel 5 – litra a – led 1 – underled 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

– % af deltagere, der har øget deres 
nøglekompetencer og/eller -kvalifikationer 

– % af deltagere, der har øget deres 
nøglekompetencer og/eller -kvalifikationer 



AD\909268DA.doc 15/35 PE487.940v02-00

DA

af relevans for deres
beskæftigelsesegnethed

af relevans for deres
beskæftigelsesegnethed, målt ud fra 
objektive kriterier som 
beskæftigelsesgraden et år efter 
afslutning af studierne eller andelen af 
deltagere, der har taget del i 
professionelle aktiviteter inden for 
rammerne af deres undervisningsforløb

Begrundelse

Med henblik på at garantere programmets succes og den hensigtsmæssige anvendelse af 
offentlige midler og på ikke at skade "Erasmus"-mærkets gode ry er det væsentligt at forbedre 
opfølgningsmetoderne især gennem en klar definition af indikatorer og metoder. Disse må 
ikke kun være baseret på subjektive erklæringer, men skal i så vid udstrækning som muligt 
indeholde elementer, der kan måles objektivt.

Ændringsforslag 23
Forslag til forordning
Artikel 5 – litra a – led 1 – underled 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

- % af de deltagende iværksættere, har 
forbedret deres vigtigste færdigheder 
og/eller erhvervsrelaterede 
kvalifikationer.

Begrundelse

En specifik indikator til at overvåge forbedringer i erhvervsmæssige færdigheder, især blandt 
unge mennesker, er nødvendig for at understrege behovet for yderligere at fremme 
uddannelse for unge iværksættere.

Ændringsforslag 24

Forslag til forordning
Artikel 5 – litra a – led 1 – underled 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

–  % af unge deltagere, der er bedre 
forberedt til at deltage i det sociale og
politiske liv

– % af unge deltagere, der er bedre 
forberedt til at deltage i
iværksætterkulturen, det sociale eller
politiske liv
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Ændringsforslag 25
Forslag til forordning
Artikel 5 – litra c – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(c) at fremme udviklingen af et europæisk 
område for livslang læring, udløse politiske 
reformer på nationalt plan, støtte 
moderniseringen af uddannelsessystemer, 
herunder ikke-formel læring, og støtte det 
europæiske samarbejde på 
ungdomsområdet, navnlig gennem styrket 
politisk samarbejde, bedre anvendelse af 
anerkendelses- og åbenhedsværktøjer og 
udbredelse af god praksis

(c) at fremme udviklingen af et europæisk 
område for livslang læring med særlig 
vægt på erhvervsuddannelserne, udløse 
politiske reformer på nationalt plan, støtte 
moderniseringen af uddannelsessystemer, 
herunder uformel og ikke-formel læring og 
opøvelse af færdigheder, og støtte det 
europæiske samarbejde på 
ungdomsområdet og i livslang læring, 
navnlig gennem styrket politisk 
samarbejde, bedre anvendelse af 
anerkendelses- og åbenhedsværktøjer og 
udbredelse af god praksis

Ændringsforslag 26
Forslag til forordning
Artikel 5 – litra d – led 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

– relateret indikator: antallet af 
videregående uddannelsesinstitutioner 
uden for Unionen, der er involveret i 
mobilitets- og samarbejdsaktioner

– relateret indikator: antallet af 
videregående uddannelsesinstitutioner
inden for og uden for Unionen, der er 
involveret i internationale mobilitets- og 
samarbejdsaktioner

Begrundelse

For at sikre klarhed og sammenhæng.

Ændringsforslag 27

Forslag til forordning
Artikel 5 – litra d a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(da) forbedre erhvervsuddannelsen med 
henblik på at opøve de gamle og nye 
færdigheder, der kræves af hensyn til den 
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europæiske industris konkurrenceevne

Ændringsforslag 28

Forslag til forordning
Artikel 5 – litra e – led 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

– relateret indikator: % af deltagere, der 
har forbedret deres sprogfærdigheder

– relateret indikator: % af deltagere, der 
har forbedret deres sprogfærdigheder, især 
målt ud fra objektive kriterier, som f.eks. 
resultatet af sproglige prøver

Begrundelse

Med henblik på at garantere programmets succes og den hensigtsmæssige anvendelse af 
offentlige midler og på ikke at skade "Erasmus"-mærkets gode ry er det væsentligt at forbedre 
opfølgningsmetoderne især gennem en klar definition af indikatorer og metoder. Disse må 
ikke kun være baseret på subjektive erklæringer, men skal i så vid udstrækning som muligt 
indeholde elementer, der kan måles objektivt.

Ændringsforslag 29
Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(a) den enkeltes læringsmobilitet (a) den enkeltes læringsmobilitet, herunder 
erhvervslivet, bl.a. gennem 
lærlingeuddannelser

Ændringsforslag 30
Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(a) tværnational mobilitet for studerende på 
videregående uddannelsesinstitutioner og 
under erhvervsuddannelse samt for unge, 
der deltager i ikke-formelle aktiviteter, 
mellem deltagerlandene, jf. artikel 18.

(a) tværnational mobilitet for studerende på 
videregående uddannelsesinstitutioner og 
under erhvervsuddannelse samt for unge, 
der deltager i ikke-formelle aktiviteter, 
mellem deltagerlandene, jf. artikel 18.
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Denne mobilitet kan være i form af studier 
ved en partnerinstitution, praktikophold i 
udlandet eller deltagelse i
ungdomsaktiviteter, navnlig
volontøraktiviteter. Mobilitet på 
kandidatniveau støttes gennem 
garantiordningen for studielån, der er 
omhandlet i artikel 14, stk. 3

Denne mobilitet kan være i form af studier 
ved en partnerinstitution, praktikophold
eller arbejds- og uddannelseskontrakter i 
udlandet eller deltagelse i aktiviteter, 
herunder volontøraktiviteter. Mobilitet på 
kandidatniveau støttes gennem 
garantiordningen for studielån, der er 
omhandlet i artikel 14, stk. 3

Ændringsforslag 31
Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(b) tværnational mobilitet for personale 
inden for deltagerlandene, jf. artikel 18.
Denne mobilitet kan være i form af 
undervisning eller deltagelse i faglige 
udviklingsaktiviteter i udlandet.

(b) tværnational mobilitet for personale 
inden for deltagerlandene, jf. artikel 18.
Denne mobilitet kan være i form af 
undervisning eller deltagelse i faglige 
udviklingsaktiviteter i udlandet, og 
sådanne ordninger strækker sig også til 
erhvervslivet.

Begrundelse

Uddannelsesmobilitet for unge iværksættere er vigtig for gennemførelsen af industripolitikker 
og for EU 's konkurrenceevne.

Ændringsforslag 32
Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 1 – litra b a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(ba) lige muligheder for alle studerende i 
form af samarbejde og mobilitet, uanset 
hvilket universitet eller hvilken institution 
de kommer fra.

Begrundelse

Princippet om lighed og ikke-forskelsbehandling skal anvendes til samarbejdet inden for 
innovation og god praksis.
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Ændringsforslag 33

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Denne foranstaltning vil støtte 
mobilitet ved livslang læring inden for 
almene og erhvervsfaglige uddannelser 
med henblik på at udbrede alle 
færdigheder og håndværk.

Ændringsforslag 34

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(a) tværnationale strategiske partnerskaber 
mellem organisationer, som er involveret i
uddannelses- og/eller ungdomsaktiviteter 
eller andre relevante sektorer, som udvikler 
og gennemfører fælles initiativer og 
fremmer udveksling af erfaring og 
knowhow

(a) tværnationale strategiske 
partnerskaber mellem organisationer, som 
er involveret i uddannelsesaktiviteter, 
udvikling af færdigheder og/eller 
ungdomsaktiviteter eller andre relevante 
sektorer, som udvikler og gennemfører 
fælles initiativer og fremmer udveksling af 
erfaring og knowhow

Ændringsforslag 35

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 1 – litra a a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(aa) transnationalt samarbejde med fokus 
på anerkendelse og støtte med henblik på 
en langsigtet systematisk virkning ved at 
modernisere eller diversificere systemer til 
uddannelse, herunder organisationer og 
institutioner, der tilbyder formel og ikke-
formel erhvervsuddannelse, virksomheder 
og civilsamfundet
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Ændringsforslag 36

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 1 – litra b – led 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

– videnalliancer mellem videregående 
uddannelsesinstitutioner og virksomheder, 
som fremmer kreativitet, innovation og 
iværksætterånd ved at tilbyde relevante 
læringsmuligheder, herunder udvikling af 
nye læseplaner

– videnalliancer mellem videregående 
uddannelsesinstitutioner og virksomheder, 
som fremmer kreativitet, innovation og 
iværksætterånd ved at tilbyde relevante 
læringsmuligheder, herunder udvikling af 
nye læseplaner og undervisningsmetoder 

Begrundelse

I uddannelse er indholdet af læseplanen lige så vigtigt som de metoder, der formidler det i 
undervisningen. Samarbejdet mellem institutionerne skal gøre det muligt også at udvikle 
innovative undervisningsmetoder.

Ændringsforslag 37
Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 1 – litra b – led 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

– alliancer vedrørende sektorspecifikke 
kvalifikationer mellem udbydere af 
uddannelse og virksomheder, der øger 
beskæftigelsesegnethed, skaber nye 
sektorspecifikke læseplaner, udvikler 
innovative former for erhvervsuddannelse 
og anvender EU-dækkende 
anerkendelsesværktøjer i praksis.

– alliancer vedrørende sektorspecifikke 
kvalifikationer mellem udbydere af 
uddannelse og virksomheder, der øger 
beskæftigelsesegnethed, skaber nye 
sektorspecifikke læseplaner, udvikler 
innovative former for erhvervsuddannelse, 
herunder brug af IKT, og anvender EU-
dækkende anerkendelsesværktøjer i 
praksis.

Begrundelse

IKT bør anvendes af udbydere på området for uddannelse og erhvervsuddannelse for at åbne 
for karrieremuligheder, skabe nye sektorspecifikke programmer, udvikle nyskabende metoder 
inden for faglig undervisning og erhvervsuddannelse, og anvende instrumenter for gensidig 
anerkendelse på EU-plan.

Ændringsforslag 38



AD\909268DA.doc 21/35 PE487.940v02-00

DA

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 1 – litra b a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(ba) netværk og alliancer for uddannelse i 
kunsthåndværk og de færdigheder, der er 
nødvendige for aktiviteter til bevarelse af 
den kulturelle arv

Ændringsforslag 39

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 1 – litra c a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(ca) livslang uddannelse for at sikre 
karriereudvikling og forbedre 
beskæftigelsesmulighederne

Ændringsforslag 40

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Denne foranstaltning skal også 
omfatte administrativ støtte til de 
organisationer i civilsamfundet, der 
beskæftiger sig med livslang læring og 
formel og ikke-formel undervisning med 
specielt fokus på ungdommen.

Ændringsforslag 41
Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(c) politisk dialog med relevante 
europæiske interesserede parter på 
uddannelses- og ungdomsområdet

(c) politisk dialog med relevante 
europæiske interesserede parter på 
uddannelses- ungdoms-, kultur- og
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erhvervsområdet

Ændringsforslag 42

Forslag til forordning
Artikel 10 – overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Jean Monnet-aktiviteter Europæisk uddannelse og Jean Monnet-
aktiviteter

Ændringsforslag 43

Forslag til forordning
Artikel 10 – litra c – nr. ii a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(iia) Det Europæiske Institut for Offentlig 
Forvaltning i Maastricht

Ændringsforslag 44

Forslag til forordning
Artikel 10 – litra c – nr. ii b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(iib) Det Europæiske Retsakademi i Trier

Ændringsforslag 45

Forslag til forordning
Artikel 10 – litra c – nr. ii c (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(iic) Det Europæiske Agentur for 
Udvikling af Undervisning af Personer 
med Særlige Behov i Middelfart
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Ændringsforslag 46

Forslag til forordning
Artikel 10 – litra c – nr. ii d (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(iid) Det Internationale Center for 
Europæisk Uddannelse (CIFE) i Nice

Ændringsforslag 47

Forslag til forordning
Artikel 11 – litra c – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(c) at fremme social integration, lige 
muligheder og sundhedsfremmende fysisk 
aktivitet gennem øget deltagelse i idræt

(c) at fremme social integration, lige 
muligheder og sundhedsfremmende fysisk 
aktivitet gennem øget deltagelse i idræt og 
understøttelse af frivilligt arbejde inden 
for sporten

Ændringsforslag 48
Forslag til forordning
Artikel 11 – litra c a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(ca) at fremme bæredygtig og inklusiv vækst 
ved at lette adgangen til idrætsaktiviteter for 
personer med handicap.
– relateret indikator: % af deltagere, der 
udnytter resultaterne af 
grænseoverskridende projekter til at 
forbedre handicappede menneskers 
deltagelse i idræt.
(cb) at fremme sportsaktiviteter og fysisk 
træning i forbindelse med det sunde og 
aktivt aldrende samfund
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Ændringsforslag 49
Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Resultatkriterierne for opfølgning og 
evaluering af opfyldelsen af de mål, der er 
fastsat i første afsnit, er opført i bilag I.

Begrundelse

Resultatkriterierne i forbindelse med de handlinger, der forvaltes af de nationale kontorer, 
bør af hensyn til gennemsigtighed og retssikkerhed være en integrerende del af forordningen. 
Derfor bør de indikatorer, som Kommissionen har foreslået, indsættes i bilag I. 

Ændringsforslag 50

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(b) støtte til ikke-kommercielle europæiske 
idrætsarrangementer, som inddrager flere 
europæiske lande

(b) støtte til ikke-profitorienterede
europæiske idrætsarrangementer inden for 
fritidssporten, som inddrager flere 
europæiske lande

Ændringsforslag 51

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 1 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(e) dialog med relevante europæiske 
interesserede parter.

(e) dialog med relevante europæiske 
interesserede parter, herunder 
virksomheder

Ændringsforslag 52

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 2
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Til de støttede idrætsaktiviteter skal i 
relevante tilfælde søges opnået supplerende 
finansiering gennem partnerskabsaftaler 
med tredjeparter, som f.eks. private 
virksomheder.

2. Til de støttede idrætsaktiviteter kan der i 
relevante tilfælde søges opnået supplerende 
finansiering gennem partnerskabsaftaler 
med tredjeparter, som f.eks. private 
virksomheder.

Ændringsforslag 53
Forslag til forordning
Artikel 13 – stk. 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Ud over den i stk. 1 anførte 
finansieringsramme og for at fremme den 
internationale dimension inden for 
videregående uddannelse afsættes der et 
vejledende beløb på 1 812 100 000 EUR 
fra de forskellige instrumenter for 
samarbejdet udadtil (instrumentet for 
udviklingssamarbejde, det europæiske 
naboskabsinstrument, instrumentet til 
førtiltrædelsesbistand, 
partnerskabsinstrumentet og Den 
Europæiske Udviklingsfond) til aktioner 
vedrørende læringsmobilitet til eller fra 
andre lande end de i artikel 18, stk. 1, 
nævnte, og vedrørende samarbejde og 
politisk dialog med 
myndigheder/institutioner/organisationer 
fra disse lande. Bestemmelserne i denne 
forordning finder anvendelse på 
anvendelsen af disse midler.

2. Ud over den i stk. 1 anførte 
finansieringsramme og for at fremme den 
internationale dimension inden for 
videregående uddannelse afsættes der et 
vejledende beløb på 1 812 100 000 EUR
fra de forskellige instrumenter for 
samarbejdet udadtil (instrumentet for 
udviklingssamarbejde, det europæiske 
naboskabsinstrument, instrumentet til
førtiltrædelsesbistand, 
partnerskabsinstrumentet og Den 
Europæiske Udviklingsfond) til aktioner 
vedrørende læringsmobilitet, herunder 
inden for iværksætteri, til eller fra andre 
lande end de i artikel 18, stk. 1, nævnte, og 
vedrørende samarbejde og politisk dialog 
med 
myndigheder/institutioner/organisationer 
fra disse lande. Bestemmelserne i denne 
forordning finder anvendelse på 
anvendelsen af disse midler.

Begrundelse

Læringsmobilitet for unge iværksættere er vigtig for gennemførelsen af industrielle politikker 
og for EU 's konkurrenceevne.  

Ændringsforslag 54
Forslag til forordning
Artikel 13 – stk. 2 – afsnit 2
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Finansieringen stilles til rådighed gennem 
to flerårige tildelinger, der dækker hhv. de 
første fire år og de resterende 3 år.
Finansieringen vil blive afspejlet i den 
flerårige vejledende programmering for 
disse instrumenter i overensstemmelse med 
de fastlagte behov og prioriteringer for de 
pågældende lande. Tildelingerne kan 
ændres, hvis forholdene uventet ændrer sig 
på afgørende vis, eller hvis der sker 
politiske ændringer, i overensstemmelse 
med EU's prioriteringer hvad angår 
forbindelserne udadtil. Samarbejde med
ikke-deltagende lande kan, hvor det er 
relevant, baseres på supplerende 
bevillinger fra partnerlandene, som 
tilvejebringes efter procedurer, der aftales 
med disse lande.

Finansieringen stilles til rådighed gennem 
to flerårige tildelinger, der dækker hhv. de 
første fire år og de resterende 3 år. De 
årlige tildelinger vil for at sikre 
kontinuiteten i aktionerne og smidig 
afvikling af programmet, være 
nogenlunde ens. Finansieringen vil blive 
afspejlet i den flerårige vejledende 
programmering for disse instrumenter i 
overensstemmelse med de fastlagte behov 
og prioriteringer for de pågældende lande.
Tildelingerne kan ændres, hvis forholdene 
uventet ændrer sig på afgørende vis, eller 
hvis der sker politiske ændringer, i 
overensstemmelse med EU's prioriteringer
hvad angår forbindelserne udadtil.
Samarbejde med ikke-deltagende lande 
kan, hvor det er relevant, baseres på 
supplerende bevillinger fra partnerlandene, 
som tilvejebringes efter procedurer, der 
aftales med disse lande.

Begrundelse

Det er vigtigt, at de årlige budgetbevillinger er nogenlunde ens for at sikre en effektiv 
forvaltning af programmet for hele perioden 2014-2020.

Ændringsforslag 55
Forslag til forordning
Artikel 14 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Kommissionen varetager finansieringen 
af garantier for lån til studerende, der 
opholder sig i et deltagerland som fastlagt i 
artikel 18, stk. 1, og tager en fuld 
kandidateksamen i et andet deltagerland, 
idet lånene ydes gennem en administrator 
med mandat til at gennemføre dem på 
grundlag af særlige aftaler om 
gennemførelsesbestemmelserne og kravene 
til det finansielle instrument og parternes 
respektive forpligtelser. Det finansielle 

3. Kommissionen varetager finansieringen 
af garantier for lån til studerende og ph.d.-
studerende, der opholder sig i et 
deltagerland som fastlagt i artikel 18, stk. 
1, og tager en fuld kandidateksamen eller 
en ph.d. i et andet deltagerland, idet lånene 
ydes gennem en administrator med mandat 
til at gennemføre dem på grundlag af 
særlige aftaler om 
gennemførelsesbestemmelserne og kravene 
til det finansielle instrument og parternes 
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instrument skal overholde bestemmelserne 
vedrørende finansielle instrumenter i 
finansforordningen og den delegerede 
retsakt, der træder i stedet for 
gennemførelsesbestemmelserne. I 
overensstemmelse med artikel 18, stk. 2, i 
forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 
tildeles indtægter og betalinger, der er 
frembragt via garantierne, til det 
pågældende finansielle instrument. Dette 
finansielle instrument, herunder 
markedsbehov og anvendelse, underkastes 
overvågning og evaluering som omhandlet 
i artikel 15, stk. 2.

respektive forpligtelser. Det finansielle 
instrument skal overholde bestemmelserne 
vedrørende finansielle instrumenter i 
finansforordningen og den delegerede 
retsakt, der træder i stedet for 
gennemførelsesbestemmelserne. I 
overensstemmelse med artikel 18, stk. 2, i 
forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 
tildeles indtægter og betalinger, der er 
frembragt via garantierne, til det 
pågældende finansielle instrument. Dette 
finansielle instrument, herunder 
markedsbehov og anvendelse, underkastes 
overvågning og evaluering som omhandlet 
i artikel 15, stk. 2 i denne forordning.

Begrundelse

ph.d.-studerende bør i betragtning af betydningen af forskning og udvikling for 
konkurrenceevnen og den industrielle, økonomiske og sociale udvikling i EU, være berettiget 
til lån, der garanteres under "Erasmus for alle"-programmet, så de kan følge ph.d.-kurser i et 
andet deltagende land end deres hjemland.

Ændringsforslag 56
Forslag til forordning
Artikel 14 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Offentlige organer såsom skoler, 
videregående uddannelsesinstitutioner og 
organisationer inden for almen uddannelse, 
erhvervsuddannelse, ungdom og idræt, der 
har modtaget over 50 % af deres årlige 
indtægter via offentlige ressourcer i løbet 
af de foregående to år, betragtes som 
værende i besiddelse af den finansielle, 
faglige og administrative kapacitet til at 
gennemføre aktiviteter under programmet.
Det kræves ikke, at de fremlægger 
yderligere dokumentation som bevis 
herfor.

4. Offentlige organer såsom skoler, 
videregående uddannelsesinstitutioner og 
organisationer inden for almen uddannelse, 
erhvervsuddannelse, ungdom og idræt, der 
har modtaget over 50 % af deres årlige 
indtægter via offentlige ressourcer i løbet 
af de foregående to år, betragtes som 
værende i besiddelse af den finansielle, 
faglige og administrative kapacitet til at 
gennemføre aktiviteter under programmet.
Det kræves ikke, at de fremlægger 
yderligere dokumentation som bevis 
herfor.

Offentlige organer og skoler, højere 
uddannelsesinstitutioner og 
organisationer inden for uddannelse, 
erhvervsuddannelse, ungdoms og idræt, 



PE487.940v02-00 28/35 AD\909268DA.doc

DA

som ikke opfylder betingelserne i første 
afsnit, er forpligtet til at indsende 
dokumentation for, at de har den 
nødvendige finansielle, faglige og 
administrative kapacitet til at gennemføre 
aktioner under programmet.

Begrundelse

Søger at gøre teksten klarere og gøre programmet mere tilgængeligt for offentlige organer og 
skoler, højere uddannelsesinstitutioner og uddannelses-, erhvervsuddannelses-, ungdoms- og 
idrætsforeninger. 

Ændringsforslag 57

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 1 – litra b a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(ba) veldokumenterede resultater, der 
hidrører fra projekterne

Ændringsforslag 58
Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Ud over den fortsatte overvågning 
foranlediger Kommissionen, at der 
udarbejdes en evalueringsrapport senest i 
slutningen af 2017 med henblik på at 
vurdere, i hvor høj grad målene er nået, 
samt vurdere programmets effektivitet og 
dets europæiske merværdi med henblik på 
en afgørelse om videreførelse, ændring 
eller afbrydelse af programmet. I 
evalueringen tages der hensyn til 
mulighederne for forenkling, den interne 
og eksterne samhørighed, målenes fortsatte 
relevans og foranstaltningernes bidrag til 
EU's prioriteringer af intelligent, 
bæredygtig og inklusiv vækst. I
evalueringen tages der ligeledes hensyn til 

2. Ud over den fortsatte overvågning 
foranlediger Kommissionen, at der 
udarbejdes og forelægges Parlamentet og 
Rådet en årlig evalueringsrapport senest i 
slutningen af 2017 med henblik på at 
vurdere, i hvor høj grad målene er nået, 
samt vurdere programmets effektivitet og 
dets europæiske merværdi med henblik på 
en afgørelse om videreførelse, ændring 
eller afbrydelse af programmet. I 
evalueringen tages der hensyn til 
mulighederne for forenkling, den interne 
og eksterne samhørighed, målenes fortsatte 
relevans og foranstaltningernes bidrag til 
EU's prioriteringer af intelligent, 
bæredygtig og inklusiv vækst. I 
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evalueringsresultaterne af den 
mellemlangsigtede indvirkning af de 
foregående programmer (Livslang læring, 
Aktive unge, Erasmus Mundus og andre 
programmer vedrørende videregående 
uddannelse på internationalt plan).

evalueringen tages der ligeledes hensyn til 
evalueringsresultaterne af den 
mellemlangsigtede indvirkning af de 
foregående programmer (Livslang læring, 
Aktive unge, Erasmus Mundus og andre 
programmer vedrørende videregående 
uddannelse på internationalt plan).

Begrundelse

Med henblik på en effektiv overvågning af "Erasmus for Alle"-programmet i perioden 2012-
2020, skal evalueringsrapporterne udarbejdes af Kommissionen på årsbasis og forelægges 
Europa-Parlamentet.

Ændringsforslag 59

Forslag til forordning
Artikel 16 – stk. 4 – led 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

– Erasmus for iværksættere i samarbejde 
med europæiske industrier og SMV'er
– "Erasmus Livslang Læring" i 
forbindelse med voksenuddannelse

Ændringsforslag 60
Forslag til forordning
Artikel 17 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Kommissionen og medlemsstaterne 
skal tilskynde ikke-statslige 
organisationer, og især 
ungdomsorganisationer, der arbejder 
inden for områderne uddannelse, 
erhvervsuddannelse og breddeidrætten, til 
at deltage i programmet.

Begrundelse

Eftersom unge udgør den største målgruppe for "Erasmus for alle"-programmet, er det 
vigtigt, at ikke-statslige organisationer, og især ungdomsorganisationer, der arbejder inden 
for uddannelse, erhvervsuddannelse og breddeidrætten, deltager i det pågældende program. 
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Ændringsforslag 61
Forslag til forordning
Artikel 17 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Kommissionen og medlemsstaterne yder 
under programmets gennemførelse en 
særlig indsats for at fremme deltagelsen af 
personer, der har særlige vanskeligheder af 
uddannelsesmæssige, sociale, 
kønsbestemte, psykiske, psykologiske, 
geografiske, økonomiske eller kulturelle 
årsager.

2. Kommissionen og medlemsstaterne yder 
under programmets gennemførelse en 
særlig indsats for at fremme deltagelsen af 
personer, der har særlige vanskeligheder af 
uddannelsesmæssige, sociale, 
kønsbestemte, psykiske, psykologiske, 
geografiske, økonomiske eller kulturelle 
årsager. Kommissionen og 
medlemsstaterne prioriterer med henblik 
herpå brugen af IKT og nye teknologier 
for at fremme adgangen til uddannelse 
for personer, der har særlige 
vanskeligheder af denne slags.

Begrundelse

Brugen af IKT og nye teknologier bør være en del af Kommissionen og medlemsstaternes 
bestræbelser på at fremme deltagelse i uddannelse, erhvervsuddannelse og idræt for 
personer, der har vanskeligheder af fysiske, psykiske, psykologiske, geografiske, økonomiske 
eller kulturelle årsager.

Ændringsforslag 62
Forslag til forordning
Artikel 19 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(a) relevante EU-politikker, navnlig inden 
for kultur og medier, beskæftigelse, 
sundhed, forskning og innovation, 
erhvervsliv, retlige anliggender, 
forbrugeranliggender, udvikling og 
samhørighedspolitik

(a) relevante EU-politikker, navnlig inden 
for kultur og medier, beskæftigelse, 
sundhed, forskning og innovation,
industripolitik, erhvervsliv, retlige 
anliggender, forbrugeranliggender, 
udvikling og samhørighedspolitik

Begrundelse

EU's industripolitik drager stor fordel af undervisning, uddannelse, forskning og innovation i 
EU.  EU's industripolitik bør derfor indgå blandt de EU-politikker, der er relevante for 
"Erasmus for alle"-programmet.  
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Ændringsforslag 63

Forslag til forordning
Artikel 21 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne iværksætter de 
nødvendige foranstaltninger for at fjerne 
retlige og administrative hindringer for 
programmets drift, herunder administration 
af visa.

2. Medlemsstaterne iværksætter de 
nødvendige foranstaltninger for at fjerne 
retlige og administrative hindringer for 
programmets drift og effektivitet, herunder 
administration af visa.

Ændringsforslag 64

Forslag til forordning
Artikel 22 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Det nationale agentur opfordrer 
lokale og regionale myndigheder og 
interessenter til at deltage i udformningen 
af gennemførelsen og overvågningen af 
projekter.

Ændringsforslag 65
Forslag til forordning
Artikel 23 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Senest to måneder efter at 
Kommissionen har modtaget den 
forudgående overensstemmelsesvurdering 
som nævnt i artikel 21, stk. 3, fra den 
nationale myndighed, meddeler 
Kommissionen sin godkendelse, 
forbeholdne godkendelse eller afvisning af 
det udpegede nationale kontor. Først når 
den forudgående 
overensstemmelsesvurdering er godkendt, 
indgår Kommissionen et kontraktligt 
samarbejde med det nationale kontor. I 

1. Senest to måneder efter at 
Kommissionen har modtaget den 
forudgående overensstemmelsesvurdering 
som nævnt i artikel 21, stk. 3, fra den 
nationale myndighed, meddeler 
Kommissionen sin godkendelse, 
forbeholdne godkendelse eller afvisning af 
det udpegede nationale kontor. Først når 
den forudgående 
overensstemmelsesvurdering er godkendt, 
indgår Kommissionen et kontraktligt 
samarbejde med det nationale kontor.
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tilfælde af betinget godkendelse kan 
Kommissionen træffe rimelige 
sikkerhedsforanstaltninger i 
kontraktforholdet til det nationale kontor.

Kommissionen skal samarbejde med den 
pågældende medlemsstat for at sikre, at 
det nationale kontor udpeges så hurtigt 
som muligt. Det nationale kontor skal 
under alle omstændigheder udpeges, og 
dets arbejdsprogram formelt vedtages, 
senest ni måneder efter vedtagelsen af 
denne forordning. I tilfælde af betinget 
godkendelse kan Kommissionen træffe 
rimelige sikkerhedsforanstaltninger i 
kontraktforholdet til det nationale kontor.

Begrundelse

Disse klausuler er blevet indført for at sikre, at medlemsstaterne og Kommissionen arbejder 
sammen og udpeger de nationale kontorer og formelt vedtager deres arbejdsprogrammer 
inden den 1. januar 2014. 

Ændringsforslag 66
Forslag til forordning
Artikel 23 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Kommissionen formaliserer det retlige 
ansvar med hensyn til finansielle aftaler 
vedrørende de foregående programmer for 
henholdsvis Livslang læring og Aktive 
unge (2007-2013), der stadig er åbne ved 
programmets iværksættelse, når den har 
godkendt den forudgående 
overensstemmelsesvurdering af det 
nationale kontor, der er udpeget i 
forbindelse med programmet.

2. Kommissionen formaliserer og 
offentliggør på sit websted, det retlige 
ansvar med hensyn til finansielle aftaler 
vedrørende de foregående programmer for 
henholdsvis Livslang læring og Aktive 
unge (2007-2013), der stadig er åbne ved 
programmets iværksættelse, når den har 
godkendt den forudgående 
overensstemmelsesvurdering af det 
nationale kontor, der er udpeget i 
forbindelse med programmet.

Begrundelse

For at muliggøre udveksling af god praksis og gennemsigtighed i gennemførelsen af 
"Erasmus for alle"-programmet, skal de oplysninger, der refereres til i dette stykke, 
offentliggøres på Kommissionens websted.

Ændringsforslag 67
Forslag til forordning
Artikel 23 – stk. 10 a (nyt)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

10a. Kommissionen offentliggør på sit 
websted, og opdaterer løbende, alle 
oplysninger om de nationale kontorer, der 
er udpeget af medlemsstaterne, indholdet 
af den aftale, som Kommissionen indgår 
med hvert af de udpegede nationale 
kontorer, og den årlige finansiering, der 
stilles til rådighed af de nationale 
kontorer for aktioner under programmet i 
form af tilskud og til støtte for de 
omkostninger, som de nationale kontorer 
med ansvar for forvaltningen af 
programmet afholder. 

Begrundelse

Af hensyn til gennemsigtigheden, og for at muliggøre udveksling af god praksis, bør 
Kommissionen offentliggøre på sin hjemmeside, og løbende opdatere, alle de oplysninger, der 
er nævnt i dette stykke.

Ændringsforslag 68
Forslag til forordning
Artikel 27

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen tillægges beføjelse til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 28 
vedrørende ændringen af artikel 13, stk. 7, 
og artikel 22, stk. 2, vedrørende
henholdsvis resultatkriterier og
bestemmelser vedrørende aktioner forvaltet 
af de nationale kontorer.

Kommissionen tillægges beføjelse til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 28 
vedrørende ændringen af artikel 22, stk. 2, 
vedrørende bestemmelser vedrørende 
aktioner forvaltet af de nationale kontorer.

Begrundelse

De resultatkriterier, der er omhandlet i artikel 13, vil blive fastsat i bilag I til forordningen, 
og ikke via delegerede retsakter. 

Ændringsforslag 69
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Forslag til forordning
Artikel 29 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionens mål i forbindelse med 
gennemførelsen af programmet er at 
skabe en brugervenlig ramme med klare, 
hurtige og enkle procedurer med simple 
regler, vejledning og oplysninger. 
Offentligheden har på nationalt, regionalt 
og lokalt plan adgang til en 
gennemskuelig bedømmelse af 
programmet under hele dets 
gennemførelse.
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