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LYHYET PERUSTELUT

Yleissivistävä ja ammatillinen koulutus ovat älykkääseen, kestävään ja osallistavaan kasvuun 
tähtäävän Eurooppa 2020 -strategian sekä jäsenvaltioiden ja unionin talous- ja 
työllisyyspolitiikkojen yhdennettyjen suuntaviivojen avainaloja. Komissio ja parlamentti 
puoltavat siksi aiempaa suurempaa unionin tukea yleissivistävään ja ammatilliseen 
koulutukseen vuosina 2014–2020. Tuen lisäämisen tarkoituksena on parantaa tutkintoja ja 
puuttua korkeaan nuorisotyöttömyyteen useissa jäsenvaltioissa.

Ehdotettu asetus

"Yhteinen Erasmus" -ohjelma kattaa koulutus-, nuoriso- ja urheilualat, ja sen tarkoituksena on 
tukea kaikkia koulutusaloja (muun muassa korkeakoulutusta, ammatillista koulutusta, 
aikuiskoulutusta, kouluopetusta ja nuorisotoimintaa) elinikäisen oppimisen yhteydessä.

Komissio suosittaa, että Erasmus-ohjelmassa keskitytään seuraaviin kolmeen avainalaan:

 opiskelijoiden, nuorten, opettajien ja henkilöstön kansainvälinen oppimiseen liittyvä 
liikkuvuus

 innovointia ja hyvien käytänteiden vaihtoa edistävä yhteistyö oppilaitosten sekä 
nuorisoalalla toimivien elinten välillä

  poliittisten strategioiden tukeminen sekä valmiuksien kehittäminen kolmansissa 
maissa, myös laajentumisprosessissa mukana olevissa maissa, ja etenkin naapurimaissa, ja 
kansainvälisen poliittisen vuoropuhelun tukeminen 

"Yhteinen Erasmus" sisältää ja kokoaa yhteen nykyiset kansainväliset ohjelmat (Erasmus 
Mundus, Tempus, Edulink ja Alfa) sekä yhteistyöohjelmat teollisuusmaiden kanssa. 

"Yhteinen Erasmus" -ohjelman talousarvio vuosina 2014–2020 on 17 299 miljoonaa euroa, 
josta osoitetaan 16 742 miljoonaa euroa koulutus- ja nuorisoalan toimiin (65 prosenttia 
opetushenkilöstön liikkuvuuteen, 26 prosenttia innovointia ja hyviä käytäntöjä edistävään 
yhteistyöhön, 4 prosenttia politiikan uudistamisen tukemiseen ja 2 prosenttia 
hallintomenoihin), 318,4 miljoonaa euroa Jean Monnet -toimintoihin ja 238,8 miljoonaa euroa 
urheilualan toimiin. Lisäksi 1,8 miljardin euron ohjeellinen määrä osoitetaan eri ulkoisiin 
välineisiin, joilla tuetaan korkea-asteen koulutuksen kansainvälistä ulottuvuutta. Vakauden ja 
ennustettavuuden turvaamiseksi varat asetetaan käyttöön yhden nelivuotisen ja yhden 
kolmivuotisen määrärahakokonaisuuden perusteella.

"Yhteinen Erasmus" -ohjelman rahoitus käytetään 6 artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen toimien 
valmisteluun, seurantaan, valvontaan ja arviointiin sekä teknisestä avusta aiheutuviin 
menoihin. Komissio tarjoaa lisäksi lainojen takausta jossakin osallistujamaassa asuville 
opiskelijoille, jotka ottavat lainan voidakseen suorittaa maisterin tutkinnon jossakin toisessa 
osallistujamaassa.
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Valmistelijan kanta

Valmistelija tukee komission ehdotusta asetukseksi ja ehdottaa seuraavia asioita koskevia 
tarkistuksia:

1. alle 35-vuotiaiden elinikäiseen oppimiseen osallistuvien henkilöiden määrän lisäämisen 
sisällyttäminen ohjelman yleisiin tavoitteisiin

2. liiketoimintaan liittyvän koulutuksen alan liikkuvuuden ja sitä koskevien 
indikaattoreiden tunnistamisen sisällyttäminen ohjelman erityisiin tavoitteisiin ja toimiin

3. EU:n teollisuuspolitiikan sisällyttäminen EU:n "Yhteinen Erasmus" -politiikkoihin
4. kansalaisjärjestöjen "Yhteinen Erasmus" -ohjelmaan osallistumisen varmistaminen 

erityisesti, kun järjestöt toimivat nuorten kanssa koulutuksen, nuorisotoiminnan ja 
urheilun aloilla

5. tieto- ja viestintätekniikan hyödyntäminen, jotta helpotetaan koulutuksellisten, 
sosiaalisten, sukupuoleen liittyvien, fyysisten, psykologisten, maantieteellisten, 
taloudellisten tai kulttuuristen syiden vuoksi vaikeuksia kokevien ihmisten osallistumista 
"Yhteinen Erasmus" -ohjelmaan

6. lainojen takauksen kelpoisuuden laajentaminen jatko-opiskelijoihin, jotka asuvat 
jossakin osallistujamaassa ja suorittavat tohtorin opintoja jossakin toisessa 
osallistujamaassa

7. asetuksen 5 ja 11 artiklassa tarkoitettujen tuloskriteerien määritteleminen liitteessä I 
delegoitujen säädösten sijaan

8. sellaisten elinkustannuksiin liittyvien kriteerien poistaminen, jotka koskevat 6 artiklan 
1 kohdassa tarkoitettuja kansallisen toimiston hallinnoimien ohjelmasta tuettaviin toimiin 
tarkoitettujen määrärahojen myöntämistä, sillä tämä voisi asettaa opiskelijat ja 
jatko-opiskelijat epätasa-arvoiseen asemaan asuinmaan perusteella

9. "Yhteinen Erasmus" -ohjelman täytäntöönpanon avoimuuden varmistaminen 
edellyttämällä, että komissio julkaisee verkkosivuillaan tietoa nimitetyistä kansallisista 
toimistoista ja niiden ohjelmasta sekä komission niiden työohjelmaan myöntämästä 
vuotuisesta rahoituksesta

10. komission ja jäsenvaltioiden yhteistyö "Yhteinen Erasmus" -ohjelman hallinnoimisesta 
vastaavien kansallisten toimistojen nimittämisessä 1. tammikuuta 2014 mennessä

11. kaikkien osallistujamaiden tasapuolisen osallistumisen varmistaminen.

TARKISTUKSET

Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta pyytää asiasta vastaavaa kulttuuri- ja 
koulutusvaliokuntaa sisällyttämään mietintöönsä seuraavat tarkistukset:

Tarkistus 1

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 3 kappale

Komission teksti Tarkistus

(3) Koska suuri yleisö jäsenvaltioissa ja (3) Koska suuri yleisö jäsenvaltioissa ja 
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ohjelmaan osallistuvissa kolmansissa 
maissa tuntee laajasti "Erasmus"-
brändinimen ja pitää sitä unionin 
opiskelijaliikkuvuuden synonyymina, tätä 
brändinimeä olisi käytettävä laajemmin 
ohjelman piiriin kuuluvilla 
pääkoulutussektoreilla.

ohjelmaan osallistuvissa kolmansissa 
maissa tuntee laajasti "Erasmus"-
brändinimen ja pitää sitä unionin 
opiskelijaliikkuvuuden synonyymina, tätä 
brändinimeä olisi käytettävä laajemmin ja 
sen arviointi- ja seurantamenetelmiä olisi 
parannettava ohjelman piiriin kuuluvilla 
pääkoulutussektoreilla.

Perustelu

Jotta voidaan varmistaa ohjelman onnistuminen ja julkisten varojen moitteeton käyttö sekä 
se, että ei vahingoiteta "Erasmus"-brändinimen hyvää mainetta, seuranta- ja 
arviointimenetelmiä on parannettava, erityisesti antamalla indikaattoreille ja menetelmille 
selkeät määritelmät.

Tarkistus 2

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 3 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(3 a) Koska eurooppalaiseen 
koulutuspolitiikkaan on luotava 
jatkuvuutta ja aikaisemmat ohjelmat –
"Elinikäinen oppiminen", 
"Nuorisotoimintaohjelma", "Leonardo 
da Vinci", "Comenius", "Erasmus" ja 
"Grundtvig" – ovat olleet onnistuneita, 
niiden viitenimet on säilytettävä.

Tarkistus 3

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti Tarkistus

(7) Euroopan unionin toiminnasta tehdyn 
sopimuksen 8 ja 10 artiklan mukaisesti ja 
perusoikeuskirjan 21 ja 23 artiklan 
mukaisesti ohjelmalla edistetään miesten ja 
naisten välistä tasa-arvoa sekä torjutaan 
sukupuoleen, rotuun tai etniseen 
alkuperään, uskontoon tai vakaumukseen, 

(7) Euroopan unionin toiminnasta tehdyn 
sopimuksen 8 ja 10 artiklan mukaisesti ja 
perusoikeuskirjan 21 ja 23 artiklan 
mukaisesti ohjelmalla edistetään miesten ja 
naisten välistä tasa-arvoa sekä torjutaan 
sukupuoleen, rotuun tai etniseen 
alkuperään, uskontoon tai vakaumukseen, 
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vammaisuuteen, ikään tai sukupuoliseen 
suuntautumiseen perustuvaa syrjintää.

vammaisuuteen, ikään tai sukupuoliseen 
suuntautumiseen perustuvaa syrjintää.
Tässä yhteydessä tarvitaan konkreettisia 
seuranta- ja arviointitoimia, jotta voidaan 
varmistaa, että ohjelman täytäntöönpano 
tapahtuu kyseisiä tavoitteita noudattaen.

Perustelu

Jotta voidaan varmistaa ohjelman onnistuminen ja julkisten varojen moitteeton käyttö sekä 
se, että ei vahingoiteta "Erasmus"-brändinimen hyvää mainetta, seuranta- ja 
arviointimenetelmiä on parannettava, erityisesti antamalla indikaattoreille ja menetelmille 
selkeät määritelmät.

Tarkistus 4
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 10 kappale

Komission teksti Tarkistus

(10) Liikkuvuuden, tasapuolisuuden ja 
opintojen laadun edistämiseksi unionin 
tulisi perustaa eurooppalainen 
lainatakausjärjestelmä, jotta opiskelijat 
voisivat sosiaalisesta taustastaan 
riippumatta suorittaa maisterin tutkinnon 
toisessa osallistujamaassa. Tämän 
järjestelmän tulisi olla sellaisten 
rahoituslaitosten saatavilla, jotka tarjoavat 
opiskelijoille suotuisin ehdoin lainoja 
maisterin opintojen suorittamiseen muissa 
osallistujamaissa. 

(10) Liikkuvuuden, tasapuolisuuden ja 
opintojen laadun edistämiseksi unionin 
tulisi perustaa eurooppalainen 
lainatakausjärjestelmä, jotta opiskelijat 
voisivat sosiaalisesta taustastaan 
riippumatta suorittaa maisterin tai tohtorin
tutkinnon toisessa osallistujamaassa. 
Tämän järjestelmän tulisi olla sellaisten 
rahoituslaitosten saatavilla, jotka tarjoavat 
opiskelijoille suotuisin ehdoin lainoja 
maisterin tai tohtorin opintojen 
suorittamiseen muissa osallistujamaissa. 
Tämä ei kuitenkaan saa olla päällekkäistä 
Horisontti 2020 -ohjelmaan kuuluvan 
Marie Curie -ohjelman kanssa.

Perustelu

Innovoinnin ja tutkimuksen kehittäminen on erittäin tärkeää EU:n kilpailukyvyn kannalta ja 
liittyy tiiviisti korkeakouluihin. Siksi on tärkeää, että "Yhteinen Erasmus" -ohjelman 
lainantakausjärjestelmä ulotetaan jatko-opiskelijoihin, jotka haluavat suorittaa tohtorin 
opintoja jossakin toisessa osallistujamaassa.

Tarkistus 5
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Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 14 kappale

Komission teksti Tarkistus

(14) Uudistetussa Kööpenhaminan 
prosessissa (2011–2020) määriteltiin 
kunnianhimoinen ja kokonaisvaltainen 
visio ammattikoulutusta koskevalle 
eurooppalaiselle politiikalle ja vaadittiin, 
että koulutusalan unionin ohjelmista olisi 
annettava tukea sovituille prioriteeteille, 
myös kansainväliseen liikkuvuuteen ja 
jäsenvaltioiden toteuttamiin uudistuksiin.

(14) Uudistetussa Kööpenhaminan 
prosessissa (2011–2020) määriteltiin 
kunnianhimoinen ja kokonaisvaltainen 
visio ammattikoulutusta koskevalle 
eurooppalaiselle politiikalle ja vaadittiin, 
että koulutusalan unionin ohjelmista olisi 
annettava tukea sovituille prioriteeteille, 
myös kansainväliseen liikkuvuuteen ja 
jäsenvaltioiden toteuttamiin uudistuksiin.
Tätä politiikkaa pitäisi tukea ja se olisi 
asetettava ohjelmassa etusijalle. Koska 
ammattikoulutuksen rooli hyvien 
olosuhteiden edistämisessä tutkimusta ja 
innovointia varten on olennaisen tärkeä, 
tätä osuutta on erityisesti korostettava.

Tarkistus 6

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 15 kappale

Komission teksti Tarkistus

(15) Koulujen välisten eurooppalaisen 
yhteistyön intensiteettiä ja määrää samoin 
kuin koulujen henkilöstön ja oppijoiden 
liikkuvuutta on lisättävä, jotta voidaan 
paneutua uudelle vuosisadalle tähtäävässä 
koulualan eurooppalaisessa 
yhteistyöohjelmassa asetettuihin 
prioriteetteihin, joita ovat kouluopetuksen 
laadun parantaminen unionissa lisäämällä 
taitojen kehittämistä ja parantamalla 
koulujärjestelmien ja oppilaitosten 
tasapuolisuutta ja osallistamista sekä 
opettajan ammatin ja koulujen johtamisen 
kehittäminen. Tässä yhteydessä olisi 
pidettävä erityisen tärkeinä strategisia 
tavoitteita, jotka koskevat koulunkäynnin 
keskeyttämisen vähentämistä, perustaitojen 
osaamisen parantamista, 
varhaiskasvatukseen osallistumisen 

(15) Koulujen välisten eurooppalaisen 
yhteistyön intensiteettiä ja määrää samoin 
kuin koulujen henkilöstön ja oppijoiden 
liikkuvuutta on lisättävä, jotta voidaan 
paneutua uudelle vuosisadalle tähtäävässä 
koulualan eurooppalaisessa 
yhteistyöohjelmassa asetettuihin 
prioriteetteihin, joita ovat kouluopetuksen 
laadun parantaminen unionissa lisäämällä 
taitojen kehittämistä ja parantamalla 
koulujärjestelmien ja oppilaitosten 
tasapuolisuutta ja osallistamista sekä 
opettajan ammatin ja koulujen johtamisen 
kehittäminen. Tässä yhteydessä olisi 
pidettävä erityisen tärkeinä strategisia 
tavoitteita, jotka koskevat koulunkäynnin 
keskeyttämisen vähentämistä, perustaitojen 
osaamisen parantamista, 
varhaiskasvatukseen osallistumisen 
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lisäämistä ja varhaiskasvatuksen laadun 
parantamista, sekä tavoitteita, jotka 
liittyvät opettajien ja koulunjohtajien 
ammattitaidon kehittämiseen sekä 
maahanmuuttotaustaisten lasten ja 
sosioekonomisesti heikommista 
lähtökohdista olevien lasten 
koulutusmahdollisuuksien parantamiseen.

lisäämistä ja varhaiskasvatuksen laadun 
parantamista, sekä tavoitteita, jotka 
liittyvät opettajien ja koulunjohtajien 
ammattitaidon kehittämiseen sekä 
maahanmuuttotaustaisten lasten ja 
sosioekonomisesti heikommista 
lähtökohdista olevien lasten 
koulutusmahdollisuuksien parantamiseen.
Lisäksi pitäisi painottaa kielitaidon 
parantamista vastauksena monien 
työpaikkojen globaalistumiseen.

Tarkistus 7

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 19 kappale

Komission teksti Tarkistus

(19) Ohjelmalla pitäisi edistää Euroopan 
yhdentymistä käsittelevien opintojen 
korkeaa laatua kaikkialla maailmassa ja 
tukea etenkin laitoksia, joilla on 
eurooppalainen hallintorakenne, joiden 
toiminta käsittää kaikki unionin kannalta 
kiinnostavat politiikan alat, jotka ovat 
voittoa tavoittelemattomia organisaatioita 
ja joissa voi suorittaa tunnustetun korkea-
asteen tutkinnon.

(19) Ohjelmalla pitäisi edistää Euroopan 
yhdentymistä käsittelevien opintojen 
korkeaa laatua kaikkialla maailmassa ja 
tukea etenkin laitoksia, joilla on 
eurooppalainen hallintorakenne, joiden 
toiminta käsittää kaikki unionin kannalta 
kiinnostavat politiikan alat, jotka ovat 
voittoa tavoittelemattomia organisaatioita 
ja joissa voi suorittaa tunnustetun korkea-
asteen tutkinnon. Tähän olisi otettava 
mukaan myös nuorisojärjestöjä ja 
nuorisopolitiikan asiantuntijoita.

Tarkistus 8

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 19 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(19 a) On lisättävä yhteistyötä ohjelman 
sekä koulutuksen, nuorison ja urheilun 
alalla toimivien kansalaisyhteiskunnan 
järjestöjen välillä kansallisella ja 
Euroopan tasolla. On erittäin tärkeää 
luoda elinikäisen oppimisen strategioiden 
ja politiikkojen alalle laaja 
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omavastuullisuus. Kansalaisyhteiskunnan 
osallistuminen on välttämätöntä, jotta 
voidaan ottaa huomioon sidosryhmien 
ajatukset ja huolenaiheet kaikilla tasoilla, 
ja se muodostaa perustan unionin ja sen 
kansalaisten väliselle kestävälle 
vuoropuhelulle, jotta eurooppalainen 
elinikäinen oppiminen voi toteutua.

Tarkistus 9

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 21 kappale

Komission teksti Tarkistus

(21) Tutkinto- ja pätevyysvaatimuksien 
selkeyttäminen ja unionin välineiden 
laajempi hyväksyntä helpottavat 
elinikäiseen oppimiseen liittyvää 
liikkuvuutta Euroopassa, edesauttavat sen 
vuoksi laadukkaan yleissivistävän ja 
ammatillisen koulutuksen kehittämistä ja 
helpottavat ammatillista liikkuvuutta eri 
maiden ja sektorien välillä. Kun nuoret 
opiskelijat (mukaan luettuina 
ammatillisessa koulutuksessa olevat 
opiskelijat) pääsevät tutustumaan muissa 
maissa käytettäviin menetelmiin, 
toimintamalleihin ja teknologioihin, se 
parantaa heidän työllistyvyyttään 
globaalissa taloudessa; samalla myös 
kansainvälisistä työtehtävistä tulee 
houkuttelevampia.

(21) Tutkinto- ja pätevyysvaatimuksien 
selkeyttäminen ja unionin välineiden 
laajempi hyväksyntä helpottavat 
elinikäiseen oppimiseen liittyvää 
liikkuvuutta Euroopassa, edesauttavat sen 
vuoksi laadukkaan yleissivistävän ja 
ammatillisen koulutuksen kehittämistä ja 
helpottavat ammatillista liikkuvuutta eri 
maiden ja sektorien välillä. Kun nuoret 
opiskelijat (mukaan luettuina 
ammatillisessa koulutuksessa olevat 
opiskelijat) pääsevät tutustumaan muissa 
maissa käytettäviin menetelmiin, 
toimintamalleihin ja teknologioihin, se 
parantaa heidän työllistyvyyttään 
Euroopan taloudessa ja edistää työvoiman 
liikkuvuutta.

Tarkistus 10

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 22 kappale

Komission teksti Tarkistus

(22) Tämän vuoksi suositellaan 15 päivänä 
joulukuuta 2004 tehdyn Euroopan 
parlamentin ja neuvoston päätöksen N:o 
2241/2004/EY mukaisten tutkintoja ja 

(22) Tämän vuoksi suositellaan 15 päivänä 
joulukuuta 2004 tehdyn Euroopan 
parlamentin ja neuvoston päätöksen N:o 
2241/2004/EY mukaisten tutkintoja ja 
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pätevyyksiä selkeyttävien yhteisten 
puitteiden (Europass), 23 päivänä 
huhtikuuta 2008 annetun Euroopan 
parlamentin ja neuvoston suosituksen 
mukaisen eurooppalaisen tutkintojen 
viitekehyksen (EQF), 18 päivänä kesäkuuta 
2009 annetun Euroopan parlamentin ja 
neuvoston suosituksen mukaisen 
ammatillisen koulutuksen 
opintosuoritusten eurooppalainen
siirtojärjestelmän (ECVET) ja 
eurooppalaisen opintosuoritusten ja 
arvosanojen siirtojärjestelmän (ECTS) 
käytön laajentamista.

pätevyyksiä selkeyttävien yhteisten 
puitteiden (Europass), 23 päivänä 
huhtikuuta 2008 annetun Euroopan 
parlamentin ja neuvoston suosituksen 
mukaisen eurooppalaisen tutkintojen 
viitekehyksen (EQF), 18 päivänä kesäkuuta 
2009 annetun Euroopan parlamentin ja 
neuvoston suosituksen mukaisen 
ammatillisen koulutuksen 
opintosuoritusten eurooppalaisen
siirtojärjestelmän (ECVET) ja 
eurooppalaisen opintosuoritusten ja 
arvosanojen siirtojärjestelmän (ECTS) 
käytön laajentamista. Lisäksi on tärkeää 
kannattaa ja vahvistaa ohjelman 
ammatillisen koulutuksen strategioita ja 
politiikkoja.

Tarkistus 11

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 24 kappale

Komission teksti Tarkistus

(24) On tarpeen varmistaa kaikkien tämän 
ohjelman puitteissa toteutettujen toimien 
eurooppalainen lisäarvo sekä täydentävyys 
jäsenvaltioiden Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyn sopimuksen 
167 artiklan 4 kohdan mukaisesti 
toteuttamien toimien kanssa sekä muiden 
toimien kanssa etenkin kulttuurin, 
tutkimuksen, teollisuus- ja 
koheesiopolitiikan, laajentumispolitiikan 
sekä ulkosuhteiden alalla.

(24) On tarpeen varmistaa kaikkien tämän 
ohjelman puitteissa toteutettujen toimien 
eurooppalainen lisäarvo sekä täydentävyys 
jäsenvaltioiden Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyn sopimuksen 
167 artiklan 4 kohdan mukaisesti 
toteuttamien toimien kanssa sekä muiden 
toimien kanssa etenkin kulttuurin, 
tutkimuksen, teollisuus- ja 
koheesiopolitiikan, laajentumispolitiikan 
sekä ulkosuhteiden alalla. Tämä tavoite 
voidaan saavuttaa vain kehittämällä 
riittäviä arviointi- ja seurantamenetelmiä.

Perustelu

Jotta voidaan varmistaa ohjelman onnistuminen ja julkisten varojen moitteeton käyttö sekä 
se, että ei vahingoiteta "Erasmus"-brändinimen hyvää mainetta, seuranta- ja 
arviointimenetelmiä on parannettava, erityisesti antamalla indikaattoreille ja menetelmille 
selkeät määritelmät.
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Tarkistus 12
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 33 kappale

Komission teksti Tarkistus

(33) Jotta muuttuviin tarpeisiin voitaisiin 
vastata nopeasti ohjelman koko keston 
ajan, komissiolle olisi Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyn sopimuksen 
290 artiklan mukaisesti siirrettävä valta 
antaa säännöksiä, jotka koskevat 
tuloskriteereitä ja kansallisten toimistojen 
hallinnoimia toimia. On erityisen tärkeää, 
että komissio asiaa valmistellessaan 
toteuttaa asianmukaiset kuulemiset, myös 
asiantuntijoiden kuulemiset. Komission 
olisi delegoituja säädöksiä valmistellessaan 
ja laatiessaan varmistettava, että 
asianomaiset asiakirjat toimitetaan 
Euroopan parlamentille ja neuvostolle 
yhtäaikaisesti, hyvissä ajoin ja 
asianmukaisesti.

(33) Jotta muuttuviin tarpeisiin voitaisiin 
vastata nopeasti ohjelman koko keston 
ajan, komissiolle olisi Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyn sopimuksen 
290 artiklan mukaisesti siirrettävä valta 
antaa säännöksiä, jotka koskevat 
kansallisten toimistojen hallinnoimia 
toimia. On erityisen tärkeää, että komissio 
asiaa valmistellessaan toteuttaa 
asianmukaiset kuulemiset, myös 
asiantuntijoiden kuulemiset. Komission 
olisi delegoituja säädöksiä valmistellessaan 
ja laatiessaan varmistettava, että 
asianomaiset asiakirjat toimitetaan 
Euroopan parlamentille ja neuvostolle 
yhtäaikaisesti, hyvissä ajoin ja 
asianmukaisesti.

Perustelu

Jotta menettely on avoin ja varmistetaan, että kaikki mahdolliset edunsaajat voivat 
valmistautua osallistumaan "Yhteinen Erasmus" -ohjelmaan vuosina 2014–2020, kansallisten 
toimistojen hallinnoimia toimia koskevat tuloskriteerit olisi sisällytettävä asetukseen sen 
sijaan, että komissio määrittelisi ne myöhemmin delegoitujen säädösten avulla.

Tarkistus 13

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Ohjelman soveltamisalaan kuuluvat 
kaikki koulutuksen tasot elinikäisen 
oppimisen näkökulmasta, etenkin korkea-
asteen koulutus, ammatillinen koulutus ja 
aikuiskoulutus, sekä kouluopetus ja 
nuorisotoiminta.

3. Ohjelman soveltamisalaan kuuluvat 
kaikki koulutuksen tasot elinikäisen 
oppimisen näkökulmasta, etenkin korkea-
asteen koulutus, ammatillinen koulutus ja 
aikuiskoulutus, sekä kouluopetus, 
epävirallinen oppiminen ja 
nuorisotoiminta.
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Tarkistus 14

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. "epävirallisella ympäristöllä" 
tarkoitetaan oppimisympäristöä, joka on 
usein suunniteltu ja organisoitu, mutta 
joka ei ole osa virallista 
koulutusjärjestelmää;

2. "epävirallisella oppimisella" 
tarkoitetaan organisoitua prosessia, joka 
antaa ihmisille mahdollisuuden kehittää 
arvojaan, taitojaan ja valmiuksiaan, jotka 
eivät sisälly virallisen 
koulutusjärjestelmän tarjontaan;

Tarkistus 15

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. "politiikan uudistamisen tuella" 
tarkoitetaan kaikentyyppistä toimintaa, 
jolla tuetaan ja edistetään 
koulutusjärjestelmien nykyaikaistamista 
jäsenvaltioiden välisen poliittisen 
yhteistyöprosessin kautta, etenkin avointa 
koordinointimenetelmää;

5. ”politiikan uudistamisen tuella” 
tarkoitetaan kaikentyyppistä toimintaa, 
jolla tuetaan ja edistetään 
koulutusjärjestelmien nykyaikaistamista 
jäsenvaltioiden välisen poliittisen 
yhteistyöprosessin kautta, etenkin avointa 
koordinointimenetelmää, mukaan lukien 
jäsennelty vuoropuhelu 
kansalaisyhteiskunnan, epävirallista 
oppimista tarjoavien organisaatioiden ja 
nuorisojärjestöjen kanssa;

Tarkistus 16

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 7 kohta

Komission teksti Tarkistus

7. "henkilöstöllä" tarkoitetaan henkilöitä, 
jotka joko ammatin tai 
vapaaehtoistoiminnan vuoksi osallistuvat 
yleissivistävään tai ammatilliseen 
koulutukseen tai nuorten epäviralliseen 
oppimiseen liittyvään toimintaan. Tällä 

7. "henkilöstöllä" tarkoitetaan henkilöitä, 
jotka joko ammatin tai 
vapaaehtoistoiminnan vuoksi osallistuvat 
yleissivistävään tai ammatilliseen 
koulutukseen tai epäviralliseen oppimiseen 
liittyvään toimintaan. Tällä voidaan 
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voidaan tarkoittaa opettajia, kouluttajia, 
koulunjohtajia, nuorisotyöntekijöitä ja 
muuta kuin opetushenkilöstöä;

tarkoittaa opettajia, kouluttajia, 
koulunjohtajia, nuorisotyöntekijöitä ja 
muuta kuin opetushenkilöstöä;

Tarkistus 17

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 17 kohta

Komission teksti Tarkistus

17. "nuorisotoiminnalla" tarkoitetaan 
koulun ulkopuolista toimintaa (kuten 
nuorisovaihtoja tai vapaaehtoistoimintaa), 
johon nuori osallistuu joko yksin tai 
ryhmässä ja jolle on ominaista 
epävirallinen oppiminen;

17. "nuorisotoiminnalla" tarkoitetaan 
koulun ulkopuolista toimintaa (kuten 
nuorisovaihtoja, vapaaehtoistoimintaa tai
nuorison koulutusta), johon nuori 
osallistuu joko yksin tai ryhmässä ja jolle 
on ominaista epävirallinen oppiminen;

Tarkistus 18

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 28 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

28 a. "jäsennelty vuoropuhelu" tarkoittaa 
erilaisia foorumeita, joiden avulla 
varmistetaan valtiosta riippumattomien 
järjestöjen ja muiden sidosryhmien 
osallistuminen strategioiden ja 
politiikkojen laatimiseen.

Tarkistus 19

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 2 kohta – c a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(c a) pitkäaikaisten vaikutusten 
painottaminen ja, jos mahdollista, 
perustuminen näyttöön perustuvaan 
tutkimukseen.
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Tarkistus 20

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Ohjelman tarkoituksena on luoda 
elinikäiselle oppimiselle hyvin toimivat ja 
tehokkaat rakenteet, joiden keskiössä ovat 
parhaat käytännöt ja näyttöön perustuva 
tutkimus, sekä sisällyttää elinikäinen 
oppiminen ja sen erilaiset sekä virallisen 
että epävirallisen oppimisen tarjoajat 
nykyisiin järjestelmiin ja lisätä myönteistä 
asennoitumista elinikäiseen oppimiseen.

Tarkistus 21

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 2 kohta – 1 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Sillä pyritään myötävaikuttamaan 
erityisesti myös seuraavien tavoitteiden 
saavuttamiseen:
(a) yli 35-vuotiaiden ihmisten määrän 
lisääminen elinikäiseen oppimiseen 
osallistuvien joukossa;
(b) "elinikäisen oppimisen" saattaminen 
mahdolliseksi kaikille;
(c) nuorten työllisyyden lisääminen. 

Perustelu

Koulutus vaikuttaa suoraan laadukkaan ja hyväpalkkaisen työpaikan saamiseen. Erityisesti 
nuorten työllisyysasteen lisääminen jäsenvaltioissa on EU:n perustavoite ja siitä olisi siksi 
tehtävä yksi "Yhteinen Erasmus" -ohjelman yleisistä tavoitteista.

Tarkistus 22

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – a alakohta – 1 luetelmakohta – 1 luetelmakohta
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Komission teksti Tarkistus

– osallistujat (prosentteina), jotka ovat 
kohentaneet avaintaitoja ja/tai 
työllistettävyyteen liittyviä taitoja;

– osallistujat (prosentteina), jotka ovat
kohentaneet avaintaitoja ja/tai 
työllistettävyyteen liittyviä taitoja, 
mitattuna objektiivisilla 
arviointiperusteilla, kuten 
työllisyysasteella vuoden kuluttua 
opintojen päättymisestä tai ammatilliseen 
toimintaan opintojen puitteissa 
osallistuneiden opiskelijoiden määrällä;

Perustelu

Jotta voidaan varmistaa ohjelman onnistuminen ja julkisten varojen moitteeton käyttö sekä 
se, että ei vahingoiteta "Erasmus"-brändinimen hyvää mainetta, seuranta- ja 
arviointimenetelmiä on parannettava, erityisesti antamalla indikaattoreille ja menetelmille 
selkeät määritelmät. Seuranta- ja arviointimenetelmät eivät saa perustua ainoastaan 
subjektiivisiin ilmoituksiin, vaan niiden tulee sisältää mahdollisimman paljon objektiivisiin 
mittausmenetelmiin liittyviä tekijöitä.

Tarkistus 23
Ehdotus asetukseksi
5 artikla – a alakohta – 1 luetelmakohta – 2 a luetelmakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

– yrittäjäosallistujat (prosentteina), jotka 
ovat kohentaneet avaintaitoja ja/tai 
liiketoimintaan liittyvää pätevyyttä.

Perustelu

Tarvitaan erityistä indikaattoria, jolla seurataan erityisesti nuorten liiketaitojen 
parantumista, jotta voidaan tuoda esiin, että nuorten yrittäjien koulutusta on tuettava 
edelleen.

Tarkistus 24

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – a alakohta – 1 luetelmakohta – 2 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– Nuoret osallistujat (prosentteina), jotka – nuoret osallistujat (prosentteina), jotka 
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ilmoittavat, että heillä on paremmat 
valmiudet osallistua yhteiskunnalliseen ja
poliittiseen toimintaan

ilmoittavat, että heillä on paremmat 
valmiudet sitoutua yrittäjyyteen tai
osallistua yhteiskunnalliseen tai poliittiseen 
toimintaan

Tarkistus 25
Ehdotus asetukseksi
5 artikla – c alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

(c) Edistetään elinikäisen oppimisen 
eurooppalaisen alueen syntymistä, 
annetaan sysäys kansallisen tason 
poliittisille uudistuksille, tuetaan 
koulutusjärjestelmien nykyaikaistamista 
epävirallinen oppiminen mukaan luettuna
sekä tuetaan nuorisoalan eurooppalaista 
yhteistyötä etenkin tehostamalla poliittista 
yhteistyötä, hyödyntämällä paremmin 
tutkintojen tunnustamista ja avoimuutta 
edistäviä välineitä ja levittämällä hyviä 
käytänteitä;

(c) Edistetään sellaisen elinikäisen 
oppimisen eurooppalaisen alueen 
syntymistä, jossa keskitytään erityisesti 
ammatilliseen koulutukseen, annetaan 
sysäys kansallisen tason poliittisille 
uudistuksille, tuetaan koulutusjärjestelmien 
nykyaikaistamista arkioppiminen, 
epävirallinen oppiminen ja taitojen 
opiskelu mukaan luettuina sekä tuetaan 
nuorisoalan ja elinikäisen oppimisen alan 
eurooppalaista yhteistyötä etenkin 
tehostamalla poliittista yhteistyötä, 
hyödyntämällä paremmin tutkintojen 
tunnustamista ja avoimuutta edistäviä 
välineitä ja levittämällä hyviä käytänteitä;

Tarkistus 26
Ehdotus asetukseksi
5 artikla – d alakohta – 1 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– Tavoitteeseen liittyvä indikaattori: 
liikkuvuus- ja yhteistyötoimiin 
osallistuvien EU:n ulkopuolisten 
korkeakoulujen lukumäärä

– Tavoitteeseen liittyvä indikaattori: 
kansainvälisiin liikkuvuus- ja 
yhteistyötoimiin osallistuvien EU:n 
korkeakoulujen ja EU:n ulkopuolisten 
korkeakoulujen lukumäärä

Perustelu

Selkeyden ja johdonmukaisuuden varmistamiseksi.

Tarkistus 27
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Ehdotus asetukseksi
5 artikla – d a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(d a) Tehostetaan Euroopan teollisuuden 
kilpailukyvyn edellyttämien vanhojen ja 
uusien taitojen elvyttämiskoulutusta.

Tarkistus 28

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – e alakohta – 1 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– Tavoitteeseen liittyvä indikaattori: 
kielitaitoaan parantaneet osallistujat 
(prosentteina)

– Tavoitteeseen liittyvä indikaattori: 
kielitaitoaan parantaneet osallistujat 
(prosentteina), mitattuna erityisesti 
objektiivisilla arviointiperusteilla, kuten 
kielikokeissa menestymisellä

Perustelu

Jotta voidaan varmistaa ohjelman onnistuminen ja julkisten varojen moitteeton käyttö sekä 
se, että ei vahingoiteta "Erasmus"-brändinimen hyvää mainetta, seuranta- ja 
arviointimenetelmiä on parannettava, erityisesti antamalla indikaattoreille ja menetelmille 
selkeät määritelmät. Seuranta- ja arviointimenetelmät eivät saa perustua ainoastaan 
subjektiivisiin ilmoituksiin, vaan niiden tulee sisältää mahdollisimman paljon objektiivisiin 
mittausmenetelmiin liittyviä tekijöitä.

Tarkistus 29
Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) oppimiseen liittyvä henkilöiden 
liikkuvuus,

(a) oppimiseen liittyvä henkilöiden 
liikkuvuus, myös liiketoiminnan alalla 
muun muassa oppisopimusjärjestelmien 
avulla
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Tarkistus 30
Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) Korkea-asteen koulutuksessa ja 
ammatillisessa koulutuksessa olevien 
opiskelijoiden sekä epäviralliseen 
oppimistoimintaan osallistuvien nuorten 
kansainvälinen liikkuvuus 18 artiklassa 
tarkoitettujen osallistujamaiden välillä. 
Tällainen liikkuvuus voi olla opintojen 
suorittamista kumppanilaitoksessa, 
harjoittelun suorittamista ulkomailla tai 
osallistumista nuorisotoimintaan, etenkin 
vapaaehtoistoimintaan. Liikkuvuutta 
maisterin tutkintoon johtavien opintojen 
aikana tuetaan 14 artiklan 3 kohdassa 
tarkoitetusta opintolainojen 
takausjärjestelmästä.

(a) Korkea-asteen koulutuksessa ja 
ammatillisessa koulutuksessa olevien 
opiskelijoiden ja aikuisopiskelijoiden sekä 
epäviralliseen oppimistoimintaan 
osallistuvien nuorten kansainvälinen 
liikkuvuus 18 artiklassa tarkoitettujen 
osallistujamaiden välillä. Tällaisen 
liikkuvuuden muotoja voivat olla 
opintojen suorittaminen
kumppanilaitoksessa, harjoittelu tai työ-
tai koulutussopimus ulkomailla tai 
osallistuminen nuorisotoimintaan, 
vapaaehtoistoiminta mukaan luettuna. 
Liikkuvuutta maisterin ja tohtorin
tutkintoon johtavien opintojen aikana 
tuetaan 14 artiklan 3 kohdassa tarkoitetusta 
opintolainojen takausjärjestelmästä.

Tarkistus 31
Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) Henkilöstön kansainvälinen liikkuvuus 
18 artiklassa tarkoitetuissa 
osallistujamaissa. Tällainen liikkuvuus voi 
olla opettamista tai osallistumista 
ammatilliseen kehittämistoimintaan 
ulkomailla.

(b) Henkilöstön kansainvälinen liikkuvuus 
18 artiklassa tarkoitetuissa 
osallistujamaissa. Tällainen liikkuvuus voi 
olla opettamista tai osallistumista 
ammatilliseen kehittämistoimintaan 
ulkomailla. Vastaavia järjestelyjä 
sovelletaan myös liiketoiminnan alaan.
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Perustelu

Nuorten yrittäjien koulutukseen liittyvä liikkuvuus on tärkeää teollisuuspolitiikan 
toteuttamisen ja EU:n kilpailukyvyn kannalta.

Tarkistus 32
Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 1 kohta – b a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(b a) Kaikkien opiskelijoiden yhtäläiset 
mahdollisuudet yhteistyön ja 
liikkuvuuden alalla riippumatta 
opiskelijan alkuperäisestä korkeakoulusta 
tai laitoksesta.

Perustelu

Tasapuolisen ja syrjimättömän kohtelun periaatetta on sovellettava innovoinnin ja hyvien 
käytäntöjen alalla.

Tarkistus 33

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Tämä toiminta tukee elinikäisen 
oppimisen mukaisen koulutuksen 
liikkuvuutta, jonka tavoitteena on 
kaikkien taitojen ja käsityöammattien 
levittäminen.

Tarkistus 34

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) yleissivistävän tai ammatillisen 
koulutuksen ja/tai nuorisotoiminnan alalla 
tai muilla asiaankuuluvilla aloilla toimivien 

(a) yleissivistävän tai ammatillisen 
koulutuksen, taitojen kehittämisen ja/tai 
nuorisotoiminnan alalla tai muilla 
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organisaatioiden kansainväliset strategiset 
kumppanuudet yhteisten aloitteiden 
kehittämiseksi ja toteuttamiseksi ja 
kokemusten ja tietämyksen vaihdon 
edistämiseksi;

asiaankuuluvilla aloilla toimivien 
organisaatioiden kansainväliset strategiset 
kumppanuudet yhteisten aloitteiden 
kehittämiseksi ja toteuttamiseksi ja 
kokemusten ja tietämyksen vaihdon 
edistämiseksi;

Tarkistus 35

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 1 kohta – a a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(a a) kansainvälinen yhteistyö, joka 
keskittyy tunnustamiseen ja tukemiseen 
pyrkien pitkän aikavälin 
järjestelmälliseen vaikutukseen 
uudenaikaistamalla tai monipuolistamalla 
koulutusjärjestelmiä, mukaan lukien 
virallista ja epävirallista opetusta 
tarjoavat organisaatiot ja laitokset, 
yritykset ja kansalaisyhteiskunta;

Tarkistus 36

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 1 kohta – b alakohta – 1 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– korkeakoulujen ja yritysten väliset 
osaamisyhteenliittymät, joiden yhteydessä 
edistetään luovuutta, innovointia ja 
yrittäjyyttä tarjoamalla 
tarkoituksenmukaisia 
oppimismahdollisuuksia, mukaan luettuna 
uusien opetusohjelmien suunnittelu;

– korkeakoulujen ja yritysten väliset 
osaamisyhteenliittymät, joiden yhteydessä 
edistetään luovuutta, innovointia ja 
yrittäjyyttä tarjoamalla 
tarkoituksenmukaisia 
oppimismahdollisuuksia, mukaan luettuna 
uusien opetusohjelmien ja uusien 
oppimismenetelmien suunnittelu;

Perustelu

Opetus tapahtuu yhtä lailla opetusohjelmien sisällön kuin opetuskäytäntöjen avulla. 
Oppilaitosten välisen yhteistyön on sallittava myös innovatiivisten oppimismenetelmien 
kehittäminen.
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Tarkistus 37
Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 1 kohta – b alakohta – 2 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– koulutuksen järjestäjien ja yritysten 
väliset alakohtaiset taitoyhteenliittymät, 
joiden yhteydessä edistetään 
työllistettävyyttä, luodaan uusia 
alakohtaisia opetusohjelmia, kehitetään 
innovatiivisia tapoja ammatilliseen 
opetukseen ja sovelletaan unionin laajuisia 
tutkintojen tunnistusvälineitä käytäntöön.

– koulutuksen järjestäjien ja yritysten 
väliset alakohtaiset taitoyhteenliittymät, 
joiden yhteydessä edistetään 
työllistettävyyttä, luodaan uusia 
alakohtaisia opetusohjelmia, kehitetään 
innovatiivisia tapoja ammatilliseen 
opetukseen, tieto- ja viestintätekniikan 
käyttö mukaan luettuna, ja sovelletaan 
unionin laajuisia tutkintojen 
tunnistusvälineitä käytäntöön.

Perustelu

Koulutuksen alan toimijoiden olisi hyödynnettävä tieto- ja viestintätekniikkaa, jotta voidaan 
avata uusia uramahdollisuuksia, luoda uusia alakohtaisia erityisohjelmia, kehittää 
innovatiivisia ammatillisia opetusmenetelmiä ja soveltaa vastavuoroista tunnustamista 
koskevia välineitä EU:n tasolla.

Tarkistus 38

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 1 kohta – b a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(b a) taide- ja käsityöalan koulutuksen 
verkostot ja yhteenliittymät sekä taidot 
toimia kulttuurisen perinnön 
säilyttämiseksi;

Tarkistus 39

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 1 kohta – c a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(c a) elinikäinen koulutus urakehityksen 
varmistamiseksi ja 
työllistymismahdollisuuksien 
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parantamiseksi.

Tarkistus 40

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Tähän toimintaan sisältyy myös 
hallinnollista tukea 
kansalaisyhteiskunnan järjestöille, jotka 
keskittyvät erityisesti nuorisoon ja 
toimivat elinikäisen oppimisen sekä 
virallisen ja epävirallisen oppimisen 
parissa.

Tarkistus 41
Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

(c) poliittinen vuoropuhelu koulutus- ja 
nuorisoalan eurooppalaisten sidosryhmien 
kanssa;

(c) poliittinen vuoropuhelu koulutus- ja 
nuoriso- ja kulttuurinalan sekä 
liiketoiminnan alan eurooppalaisten 
sidosryhmien kanssa;

Tarkistus 42

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Jean Monnet -toiminnot Eurooppalainen koulutus ja Jean 
Monnet -toiminnot

Tarkistus 43

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – c alakohta – ii a alakohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

(ii a) julkisen hallinnon 
Eurooppainstituutti, Maastricht;

Tarkistus 44

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – c alakohta – ii b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(ii b) eurooppaoikeuden akatemia, Trier;

Tarkistus 45

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – c alakohta – ii c alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(ii c) Euroopan erityisopetuksen 
kehittämiskeskus, Middelfart;

Tarkistus 46

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – c alakohta – ii d alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(ii d) Eurooppa-koulutuksen 
kansainvälinen keskus (CIFE), Nizza;

Tarkistus 47

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – c alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

(c) edistetään sosiaalista osallisuutta, 
yhtäläisiä mahdollisuuksia ja terveyttä 

(c) edistetään sosiaalista osallisuutta, 
yhtäläisiä mahdollisuuksia ja terveyttä 
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edistävää liikuntaa lisäämällä 
osallistumista urheilutoimintaan.

edistävää liikuntaa lisäämällä 
osallistumista urheilutoimintaan ja 
tukemalla vapaaehtoistoimintaa urheilun 
alalla.

Tarkistus 48
Ehdotus asetukseksi
11 artikla – c a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(c a) edistetään kestävää ja osallistavaa 
kasvua helpottamalla vammaisten 
henkilöiden osallistumista 
urheilutoimintaan.
– Tavoitteeseen liittyvä indikaattori: 
osallistujat (prosentteina), jotka käyttävät 
rajatylittävien hankkeiden tuloksia 
edistääkseen vammaisten henkilöiden 
osallistumista urheilutoimintaan.
(c b) edistetään urheilutoimintaa ja 
harjoittelua, joka liittyy terveellisesti ja 
aktiivisesti ikääntyvään yhteiskuntaan.

Tarkistus 49
Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Edellä 1 kohdassa tarkoitettujen 
tavoitteiden saavuttamisen seuraamista ja 
arvioimista koskevat tuloskriteerit 
luetellaan liitteessä -I.

Perustelu

Avoimuuden ja oikeusvarmuuden vuoksi kansallisten toimistojen hallinnoimia toimia 
koskevien tuloskriteerien olisi oltava keskeinen osa asetusta. Näin ollen komission ehdottamat 
indikaattorit olisi lisättävä liitteeseen -I. 

Tarkistus 50
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Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) tuki ei-kaupallisille eurooppalaisille 
urheilutapahtumille, joihin osallistuu 
useita Euroopan maita;

(b) tuki voittoa tavoittelemattomille, 
eurooppalaisille 
harrastusurheilutapahtumille, joihin 
osallistuu useita Euroopan maita;

Tarkistus 51

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 1 kohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

(e) vuoropuhelu asiaankuuluvien 
eurooppalaisten sidosryhmien kanssa.

(e) vuoropuhelu asiaankuuluvien 
eurooppalaisten sidosryhmien kanssa, 
yritykset mukaan luettuina.

Tarkistus 52

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Tuettavilla urheilualan toiminnoilla 
tulisi soveltuvissa tapauksissa olla
vipuvaikutuksia siten, että niiden avulla 
hankitaan lisärahoitusta kolmansien 
osapuolien, esimerkiksi yksityisyritysten, 
kanssa tehtävien kumppanuuksien kautta.

2. Tuettavilla urheilualan toiminnoilla 
voidaan soveltuvissa tapauksissa saada 
aikaan vipuvaikutuksia siten, että niiden 
avulla hankitaan lisärahoitusta kolmansien 
osapuolien, esimerkiksi yksityisyritysten, 
kanssa tehtävien kumppanuuksien kautta.

Tarkistus 53
Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jotta voidaan edistää korkea-asteen 
koulutuksen kansainvälistä ulottuvuutta, 
edellä olevassa 1 kohdassa tarkoitettujen
rahoituspuitteiden lisäksi ulkoisista 

2. Jotta voidaan edistää korkea-asteen 
koulutuksen kansainvälistä ulottuvuutta, 
edellä olevassa 1 kohdassa tarkoitettujen 
rahoituspuitteiden lisäksi ulkoisista 
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välineistä (kehitysyhteistyön 
rahoitusvälineestä, eurooppalaisesta 
naapuruuden välineestä, liittymistä 
valmistelevasta tukivälineestä, 
kumppanuuden välineestä ja Euroopan 
kehitysrahastosta) osoitetaan 
1 812 100 000 euron ohjeellinen määrä 
oppimiseen liittyviin liikkuvuustoimiin 
muihin kuin 18 artiklan 1 kohdassa 
tarkoitettuihin maihin tai maista sekä 
yhteistyöhön tai poliittiseen vuoropuheluun 
näiden maiden 
viranomaisten/laitosten/organisaatioiden 
kanssa. Näiden varojen käyttöön 
sovelletaan tämän asetuksen säännöksiä.

välineistä (kehitysyhteistyön 
rahoitusvälineestä, eurooppalaisesta 
naapuruuden välineestä, liittymistä 
valmistelevasta tukivälineestä, 
kumppanuuden välineestä ja Euroopan 
kehitysrahastosta) osoitetaan 
1 812 100 000 euron ohjeellinen määrä 
oppimiseen liittyviin liikkuvuustoimiin,
myös yrittäjyyden alalla, muihin kuin 
18 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuihin 
maihin tai maista sekä yhteistyöhön tai 
poliittiseen vuoropuheluun näiden maiden 
viranomaisten/laitosten/organisaatioiden 
kanssa. Näiden varojen käyttöön 
sovelletaan tämän asetuksen säännöksiä.

Perustelu

Nuorten yrittäjien oppimiseen liittyvä liikkuvuus on tärkeää teollisuuspolitiikan toteuttamisen 
ja EU:n kilpailukyvyn kannalta.

Tarkistus 54
Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Rahoitus asetetaan käyttöön kahtena 
monivuotisena määrärahakokonaisuutena, 
joista ensimmäinen kattaa ensimmäiset 
neljä vuotta ja toinen jäljellä olevat kolme 
vuotta. Rahoitus otetaan huomioon näiden 
välineiden monivuotisissa maaohjelmissa 
kyseisten maiden osalta kartoitettujen 
tarpeiden ja prioriteettien mukaan. 
Määrärahoja voidaan tarkistaa merkittävien 
ennakoimattomien olosuhteiden tai 
politiikassa tapahtuvien merkittävien 
muutosten mukaan EU:n ulkoisen 
toiminnan prioriteettien mukaisesti. 
Yhteistyö ohjelmaan osallistumattomien 
maiden kanssa voidaan tarvittaessa 
toteuttaa käyttäen kumppanuusmailta 
saatavia lisämäärärahoja, jotka asetetaan 
käytettäväksi näiden maiden kanssa 
sovittavin menettelyin.

Rahoitus asetetaan käyttöön kahtena 
monivuotisena määrärahakokonaisuutena, 
joista ensimmäinen kattaa ensimmäiset 
neljä vuotta ja toinen jäljellä olevat kolme 
vuotta. Toimien jatkuvuuden ja ohjelman 
moitteettoman toiminnan turvaamiseksi 
vuotuiset määrärahat ovat suurin piirtein 
yhtä suuria. Rahoitus otetaan huomioon 
näiden välineiden monivuotisissa 
maaohjelmissa kyseisten maiden osalta 
kartoitettujen tarpeiden ja prioriteettien 
mukaan. Määrärahoja voidaan tarkistaa 
merkittävien ennakoimattomien 
olosuhteiden tai politiikassa tapahtuvien 
merkittävien muutosten mukaan EU:n 
ulkoisen toiminnan prioriteettien 
mukaisesti. Yhteistyö -ohjelmaan 
osallistumattomien maiden kanssa voidaan 
tarvittaessa toteuttaa käyttäen 
kumppanuusmailta saatavia 
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lisämäärärahoja, jotka asetetaan 
käytettäväksi näiden maiden kanssa 
sovittavin menettelyin.

Perustelu

On tärkeää, että vuotuisen talousarvion määrärahat ovat suurin piirtein samankokoisia, jotta 
voidaan varmistaa ohjelman tehokas hallinto koko kaudella 2014–2020.

Tarkistus 55
Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Komissio antaa rahoituksen 18 artiklan 
1 kohdassa määritellyissä osallistujamaissa
asuville, toisessa osallistujamaassa 
maisterin tutkintoa kokonaisuudessaan 
suorittaville opiskelijoille myönnettävien 
lainojen takauksia varten; rahoitus 
suoritetaan toimitsijan välityksellä, jolla on 
valtuudet ottaa se käyttöön 
luottamusasemaan perustuvien sopimusten 
perusteella, joissa vahvistetaan 
rahoitusvälineen täytäntöönpanoa koskevat 
yksityiskohtaiset säännöt ja vaatimukset 
sekä kunkin osapuolen velvoitteet. 
Rahoitusvälineen on oltava 
varainhoitoasetuksessa ja 
soveltamissäännöt korvaavassa 
delegoidussa säädöksessä säädettyjen 
rahoitusvälineitä koskevien säännösten 
mukainen. Asetuksen (EY, Euratom) N:o 
1605/2002 18 artiklan 2 kohdan mukaisesti 
takausten aiheuttamat tulot ja maksut olisi 
sidottava rahoitusvälineeseen. Tämä 
rahoitusväline, mukaan luettuina 
markkinatarpeet ja käyttöaste, on 
15 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun 
seurannan ja arvioinnin kohteena.

3. Komissio antaa rahoituksen 18 artiklan 
1 kohdassa määritellyissä osallistujamaissa 
asuville, toisessa osallistujamaassa 
maisterin tai tohtorin tutkintoa 
kokonaisuudessaan suorittaville 
opiskelijoille myönnettävien lainojen 
takauksia varten; rahoitus suoritetaan 
toimitsijan välityksellä, jolla on valtuudet 
ottaa se käyttöön luottamusasemaan 
perustuvien sopimusten perusteella, joissa 
vahvistetaan rahoitusvälineen 
täytäntöönpanoa koskevat yksityiskohtaiset 
säännöt ja vaatimukset sekä kunkin 
osapuolen velvoitteet. Rahoitusvälineen on 
oltava varainhoitoasetuksessa ja 
soveltamissäännöt korvaavassa 
delegoidussa säädöksessä säädettyjen 
rahoitusvälineitä koskevien säännösten 
mukainen. Asetuksen (EY, Euratom) N:o 
1605/2002 18 artiklan 2 kohdan mukaisesti 
takausten aiheuttamat tulot ja maksut olisi 
sidottava rahoitusvälineeseen. Tämä 
rahoitusväline, mukaan luettuina 
markkinatarpeet ja käyttöaste, on 
15 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun 
seurannan ja arvioinnin kohteena.

Perustelu

Tutkimus ja kehitys ovat tärkeitä EU:n kilpailukyvyn sekä teollisuuden, taloudellisen ja 
sosiaalisen kehityksen kannalta. Näin ollen tohtorin tutkintoa suorittavien opiskelijoiden olisi 
oltava valintakelpoisia lainan takaukseen "Yhteinen Erasmus" -ohjelmassa, jotta he voivat 
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käydä tohtoriopintojen kursseja sellaisessa osallistujamaassa, joka ei ole heidän 
asuinmaansa.

Tarkistus 56
Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Katsotaan, että sellaisilla julkisilla 
elimillä, kouluilla, korkeakouluilla sekä 
koulutus-, nuoriso- ja urheilualojen 
organisaatioilla, jotka ovat kahden viimeksi 
kuluneen vuoden aikana saaneet yli 
50 prosenttia vuosituloistaan julkisista 
lähteistä, on riittävät taloudelliset, 
ammatilliset ja hallinnolliset valmiudet 
tämän ohjelman mukaisten toimien 
toteuttamiseksi. Niiltä ei saa vaatia muita 
asiakirjoja tämän osoittamiseksi.

4. Katsotaan, että sellaisilla julkisilla 
elimillä, kouluilla, korkeakouluilla sekä 
koulutus-, nuoriso- ja urheilualojen 
organisaatioilla, jotka ovat kahden viimeksi 
kuluneen vuoden aikana saaneet yli 
50 prosenttia vuosituloistaan julkisista 
lähteistä, on riittävät taloudelliset, 
ammatilliset ja hallinnolliset valmiudet 
tämän ohjelman mukaisten toimien 
toteuttamiseksi. Niiltä ei saa vaatia muita 
asiakirjoja tämän osoittamiseksi. Julkisten 
elinten ja koulujen, korkeakoulujen sekä 
koulutus-, nuoriso- ja urheilualan 
organisaatioiden, jotka eivät täytä 
1 kohdassa määriteltyjä ehtoja, on 
toimitettava asiakirjat, jotka osoittavat, 
että niillä on riittävät taloudelliset, 
ammatilliset ja hallinnolliset valmiudet 
tämän ohjelman mukaisten toimien 
toteuttamiseksi.

Perustelu

Tarkistuksen tarkoituksena on selventää tekstiä ja saattaa ohjelma paremmin julkisten 
elinten, koulujen korkeakoulujen sekä koulutus-, nuoriso- ja urheilualojen organisaatioiden 
saataville. 

Tarkistus 57

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 1 kohta – b a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(b a) hankkeista saadut näyttöön 
perustuvat tulokset.
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Tarkistus 58
Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jatkuvan seurannan lisäksi komissio 
laatii viimeistään vuoden 2017 loppuun 
mennessä ohjelman uusimista, 
muuttamista tai keskeyttämistä koskevan 
päätöksen tekemistä varten 
arviointikertomuksen, jossa arvioidaan 
ohjelman tavoitteiden saavuttamista, sen 
tehokkuutta ja siitä saatavaa eurooppalaista 
lisäarvoa. Arvioinnissa on käsiteltävä 
yksinkertaistamisen laajuutta, sisäistä ja 
ulkoista johdonmukaisuutta, kaikkien 
tavoitteiden jatkuvaa merkityksellisyyttä 
sekä sitä, miten toimenpiteillä on edistetty 
unionin painopisteiden eli älykkään, 
kestävän ja osallistavan kasvun 
toteutumista. Siinä on otettava huomioon 
edellisten ohjelmien (elinikäisen oppimisen 
ohjelman, nuorisotoimintaohjelman, 
Erasmus Mundus -ohjelman ja 
kansainvälisten korkeakoulutusohjelmien) 
pitkän aikavälin vaikutuksia koskevan 
arvioinnin tulokset.

2. Jatkuvan seurannan lisäksi komissio 
laatii ja esittää Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle ohjelman uusimista, 
muuttamista tai keskeyttämistä koskevan 
päätöksen tekemistä varten vuotuisen 
arviointikertomuksen, jossa arvioidaan 
ohjelman tavoitteiden saavuttamista, sen 
tehokkuutta ja siitä saatavaa eurooppalaista 
lisäarvoa. Arvioinnissa on käsiteltävä 
yksinkertaistamisen laajuutta, sisäistä ja 
ulkoista johdonmukaisuutta, kaikkien 
tavoitteiden jatkuvaa merkityksellisyyttä 
sekä sitä, miten toimenpiteillä on edistetty 
unionin painopisteiden eli älykkään, 
kestävän ja osallistavan kasvun 
toteutumista. Siinä on otettava huomioon 
edellisten ohjelmien (elinikäisen oppimisen 
ohjelman, nuorisotoimintaohjelman, 
Erasmus Mundus -ohjelman ja 
kansainvälisten korkeakoulutusohjelmien) 
pitkän aikavälin vaikutuksia koskevan 
arvioinnin tulokset.

Perustelu

"Yhteinen Erasmus" -ohjelman tehokkaan valvonnan varmistamiseksi vuosina 2012–2020 
komission on laadittava arviointikertomus vuosittain ja esitettävä se Euroopan parlamentille.

Tarkistus 59

Ehdotus asetukseksi
16 artikla – 4 kohta – 4 a luetelmakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

– "Erasmus – yrittäjyys" Euroopan 
teollisuudenalojen ja pk-yritysten 
yhteydessä
– "Erasmus – elinikäinen oppiminen" 
aikuisopetuksen yhteydessä
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Tarkistus 60
Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Komission ja jäsenvaltioiden on 
kannustettava valtiosta riippumattomia 
järjestöjä ja erityisesti koulutuksen ja 
harrastusurheilun alalla toimivia 
nuorisojärjestöjä osallistumaan 
ohjelmaan.

Perustelu

"Yhteinen Erasmus" -ohjelman edunsaajia ovat pääasiassa nuoret, joten on tärkeää, että 
kansalaisjärjestöt ja erityisesti koulutuksen ja harrastusurheilun alalla toimivat 
nuorisojärjestöt osallistuvat ohjelmaan. 

Tarkistus 61
Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Komission ja jäsenvaltioiden on 
ohjelman täytäntöönpanon yhteydessä 
varmistettava erityisesti, että 
koulutuksellisten, sosiaalisten, 
sukupuoleen liittyvien, fyysisten, 
psykologisten, maantieteellisten, 
taloudellisten ja kulttuuristen syiden vuoksi 
vaikeuksia kokevien ihmisten 
osallistumista ohjelmaan helpotetaan.

2. Komission ja jäsenvaltioiden on 
ohjelman täytäntöönpanon yhteydessä 
varmistettava erityisesti, että 
koulutuksellisten, sosiaalisten, 
sukupuoleen liittyvien, fyysisten, 
psykologisten, maantieteellisten, 
taloudellisten ja kulttuuristen syiden vuoksi 
vaikeuksia kokevien ihmisten 
osallistumista ohjelmaan helpotetaan. Näin 
ollen komission ja jäsenvaltioiden on 
asetettava etusijalle tieto- ja 
viestintätekniikan ja uuden tekniikan
käyttö, jotta voidaan helpottaa sellaisten 
henkilöiden osallistumista koulutukseen 
ja urheiluun, joilla on tähän liittyviä 
vaikeuksia.

Perustelu

Tieto- ja viestintätekniikan sekä uuden tekniikan käyttämisen olisi sisällyttävä sellaisiin 
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komission ja jäsenvaltioiden toimiin, joilla ne helpottavat koulutuksellisten, sosiaalisten, 
sukupuoleen liittyvien, fyysisten, psykologisten, maantieteellisten, taloudellisten tai 
kulttuuristen syiden vuoksi vaikeuksia kokevien ihmisten osallistumista koulutukseen ja 
urheiluun.

Tarkistus 62
Ehdotus asetukseksi
19 artikla – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) asiaankuuluvat unionin politiikat, 
etenkin kulttuurin ja median, työllisyyden, 
terveyden, tutkimuksen ja innovoinnin, 
yritystoiminnan, oikeusasioiden, kuluttaja-
asioiden, kehitysyhteistyön ja 
koheesiopolitiikan aloilla;

(a) asiaankuuluvat unionin politiikat, 
etenkin kulttuurin ja median, työllisyyden, 
terveyden, tutkimuksen ja innovoinnin, 
teollisuuspolitiikan, yritystoiminnan, 
oikeusasioiden, kuluttaja-asioiden, 
kehitysyhteistyön ja koheesiopolitiikan 
aloilla;

Perustelu

EU:n teollisuuspolitiikka on yksi koulutuksen, tutkimuksen ja innovoinnin tärkeimmistä 
edunsaajista EU:ssa. EU:n teollisuuspolitiikka olisi siksi sisällytettävä asiaankuuluviin 
unionin politiikkoihin "Yhteinen Erasmus"-ohjelmassa. 

Tarkistus 63

Ehdotus asetukseksi
21 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltioiden on toteutettava kaikki 
asianmukaiset toimenpiteet poistaakseen 
ohjelman moitteetonta toimintaa haittaavat 
oikeudelliset ja hallinnolliset esteet, myös 
oleskelulupien käsittelyyn liittyvät esteet.

2. Jäsenvaltioiden on toteutettava kaikki 
asianmukaiset toimenpiteet poistaakseen 
ohjelman moitteetonta ja tehokasta
toimintaa haittaavat oikeudelliset ja 
hallinnolliset esteet, myös oleskelulupien 
käsittelyyn liittyvät esteet.

Tarkistus 64

Ehdotus asetukseksi
22 artikla – 2 a kohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

2 a. Kansallinen toimisto kannustaa 
paikallisia ja alueellisia viranomaisia ja 
sidosryhmiä osallistumaan hankkeiden 
toimeenpanon ja valvonnan 
suunnitteluun.

Tarkistus 65
Ehdotus asetukseksi
23 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Komissio hyväksyy, hyväksyy 
ehdollisesti tai hylkää kansallisen toimiston 
nimityksen kahden kuukauden kuluessa 
kansallisen viranomaisen laatiman 
21 artiklan 3 kohdassa tarkoitetun 
vaatimustenmukaisuuden 
ennakkoarvioinnin vastaanottamisesta. 
Komissio ryhtyy sopimussuhteeseen 
kansallisen toimiston kanssa vasta sitten, 
kun vaatimustenmukaisuuden 
ennakkoarviointi on hyväksytty. Jos 
hyväksyntä on ehdollinen, komissio saattaa 
soveltaa kansallisen toimiston kanssa 
solmimaansa sopimussuhteeseen 
oikeasuhteisia varotoimenpiteitä.

1. Komissio hyväksyy, hyväksyy 
ehdollisesti tai hylkää kansallisen toimiston 
nimityksen kahden kuukauden kuluessa 
kansallisen viranomaisen laatiman 
21 artiklan 3 kohdassa tarkoitetun 
vaatimustenmukaisuuden 
ennakkoarvioinnin vastaanottamisesta. 
Komissio ryhtyy sopimussuhteeseen 
kansallisen toimiston kanssa vasta sitten, 
kun vaatimustenmukaisuuden 
ennakkoarviointi on hyväksytty. Komissio 
varmistaa yhteistyössä asianomaisen 
jäsenvaltion kanssa, että kansallinen 
toimisto nimetään mahdollisimman 
nopeasti. Joka tapauksessa toimisto on 
nimettävä ja sen työohjelma on 
hyväksyttävä virallisesti viimeistään 
yhdeksän kuukauden kuluessa tämän 
asetuksen antamisesta. Jos hyväksyntä on 
ehdollinen, komissio saattaa soveltaa 
kansallisen toimiston kanssa solmimaansa 
sopimussuhteeseen oikeasuhteisia 
varotoimenpiteitä.

Perustelu

Näiden virkkeiden lisäämisen tarkoituksena on varmistaa, että jäsenvaltiot ja komissio 
tekevät yhteistyötä ja nimittävät kansalliset toimistot sekä hyväksyvät virallisesti niiden 
työohjelmat 1. tammikuuta 2014 mennessä. 
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Tarkistus 66
Ehdotus asetukseksi
23 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Komissio virallistaa aiempia elinikäisen 
oppimisen ohjelmaa ja 
nuorisotoimintaohjelmaa (2007–2013) 
koskeviin, ohjelman alkaessa vielä avoinna 
oleviin rahoitussopimuksiin liittyvät 
oikeudelliset velvollisuudet hyväksyessään 
ohjelmaa varten nimetyn kansallisen 
toimiston vaatimustenmukaisuuden 
ennakkoarvioinnin.

2. Komissio virallistaa ja julkaisee 
verkkosivuillaan aiempia elinikäisen 
oppimisen ohjelmaa ja 
nuorisotoimintaohjelmaa (2007–2013) 
koskeviin, ohjelman alkaessa vielä avoinna 
oleviin rahoitussopimuksiin liittyvät 
oikeudelliset velvollisuudet hyväksyessään 
ohjelmaa varten nimetyn kansallisen 
toimiston vaatimustenmukaisuuden 
ennakkoarvioinnin.

Perustelu

Jotta "Yhteinen Erasmus" -ohjelman täytäntöönpanossa voidaan vaihtaa hyviä käytäntöjä ja 
toimia avoimesti, tässä kohdassa tarkoitetut tiedot on julkaistava komission verkkosivuilla.

Tarkistus 67
Ehdotus asetukseksi
23 artikla – 10 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

10 a. Komissio julkaisee verkkosivuillaan 
kaikki tiedot jäsenvaltioiden nimeämistä 
kansallisista toimistoista, komission 
kunkin nimetyn kansallisen toimiston 
kanssa tekemän sopimuksen sisällön sekä 
kansallisille toimistoille ohjelman 
mukaisiin toimiin osoitetun vuotuisen 
rahoituksen, joka maksetaan avustuksina 
ja jolla katetaan ohjelman hallinnoinnista 
vastaavien kansallisten toimistojen 
kustannuksia, ja päivittää kyseisiä tietoja 
säännöllisesti. 

Perustelu

Avoimuuden varmistamiseksi ja hyvien käytäntöjen vaihtamisen mahdollistamiseksi komission 
olisi julkaistava verkkosivuillaan kaikki tässä kohdassa tarkoitetut tiedot ja päivitettävä niitä 
säännöllisesti.
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Tarkistus 68
Ehdotus asetukseksi
27 artikla

Komission teksti Tarkistus

Siirretään komissiolle valta antaa 
28 artiklan mukaisesti delegoituja 
säädöksiä, jotka koskevat tuloskriteereitä 
koskevan 13 artiklan 7 kohdan 
muuttamista ja kansallisten toimistojen 
hallinnoimiin toimiin sovellettavia 
säännöksiä koskevan 22 artiklan 2 kohdan 
muuttamista.

Siirretään komissiolle valta antaa 
28 artiklan mukaisesti delegoituja 
säädöksiä, jotka koskevat kansallisten 
toimistojen hallinnoimiin toimiin 
sovellettavia säännöksiä koskevan 
22 artiklan 2 kohdan muuttamista.

Perustelu

Edellä 13 artiklassa tarkoitetut tuloskriteerit olisi määritettävä liitteessä -I eikä delegoitujen 
säädösten avulla. 

Tarkistus 69

Ehdotus asetukseksi
29 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Ohjelman täytäntöönpanossa komission 
tavoitteena on luoda käyttäjäystävällinen 
kehys, jossa menettelyt ovat selkeitä, 
nopeita ja helppoja ja niitä koskevat 
säännöt, ohjeet ja tiedot ovat 
yksinkertaisia. Arvioinnin on oltava 
avoimesti yleisön saatavilla kansallisella 
tasolla sekä alue- ja paikallistasolla koko 
ohjelman toteutuksen ajan.
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