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RÖVID INDOKOLÁS

Az oktatás és a képzés az intelligens, fenntartható és inkluzív növekedést célzó Európa 2020 
stratégia, valamint a tagállamok gazdaság- és foglalkoztatáspolitikáira vonatkozó integrált 
iránymutatások központi eleme. A Bizottság és a Parlament ezért kiáll amellett, hogy a 2014–
2020-as időszakban az oktatás és a képzés fokozott uniós támogatásban részesüljön egyrészt a 
képzettségi szint emelése érdekében, másrészt azért, hogy kezelni lehessen a fiatalkorúakat 
sújtó nagyarányú munkanélküliség számos tagállamot érintő problémáját.

A rendeletre irányuló javaslat

Az „Erasmus mindenkinek” program felöleli az oktatás, a képzés, az ifjúság és a sport 
kérdésköreit, és az egész életen át tartó tanulás keretében az oktatás valamennyi ágát 
támogatni kívánja (ideértve a felsőoktatást, a szakképzést, a felnőttképzést, az iskolai oktatást 
és az ifjúsági tevékenységeket).

A Bizottság azt javasolja, hogy az Erasmus program a következő három fő területre 
összpontosítson:

 a hallgatók, a fiatalok, a tanárok és az egyéb munkaerő transznacionális és nemzetközi 
tanulmányi mobilitására; 

  az innováció és a bevált gyakorlatok érdekében történő, oktatási intézmények közötti 
együttműködésre, továbbá az ifjúságügy területén tevékenykedő szervezetekkel való 
együttműködésre és a szakpolitikai menetrendek támogatására;

 a harmadik országoknak a kapacitásépítéshez és a politikai reformhoz nyújtott 
támogatásra, ideértve a csatlakozni kívánó országokat, különös tekintettel a 
szomszédos országokra és a nemzetközi szakpolitikai párbeszédre. 

Az „Erasmus mindenkinek” program összefogja a meglévő nemzetközi programokat 
(Erasmus Mundus, Tempus, Edulink és Alfa), valamint az iparosodott országokkal folytatott 
együttműködési programokat, és ezekből táplálkozik. 

A 2014–2020-as időszakra az „Erasmus mindenkinek” program 17 299 millió eurós 
költségvetéssel fog rendelkezni, melyből 16 742 millió eurót fordíthat az oktatás, a képzés és 
az ifjúság területén hozott intézkedésekre (65%-ot az oktatási személyzet mobilitására, 26%-
ot az innováció és a bevált gyakorlatok érdekében történő együttműködésre, 4%-ot a politikai 
reform támogatására, valamint 2%-ot igazgatási költségekre), 318,4 millió eurót a Jean 
Monnet program tevékenységeire, továbbá 238,8 millió eurót a sport területén hozott 
intézkedésekre. Ezenkívül különböző külső eszközökből 1,8 millió euró összegű indikatív 
összeget irányoznak elő a felsőoktatás nemzetközi dimenziójának előmozdítására. A stabilitás 
és a kiszámíthatóság biztosítása érdekében a pénzeszközöket két többéves részletben 
szabadítják fel, először négy, majd három évre.

Az „Erasmus mindenkinek” program számára biztosított pénzeszközöket a 6. cikk (1) 
bekezdésében meghatározott intézkedések előkészítésével, nyomon követésével, 
ellenőrzésével, könyvvizsgálatával és értékelésével, valamint a szakmai segítségnyújtással 
kapcsolatos költségek fedezésére használják. A Bizottság ezenkívül hitelgaranciát is nyújt a 
valamely részt vevő országban állandó lakhellyel rendelkező, de mesterfokozatú egyetemi 
diplomájára valamely másik részt vevő országban készülő hallgatóknak.

Az előadó álláspontja
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Az előadó támogatja a Bizottság rendeletre irányuló javaslatát, és néhány módosítást 
javasol a következők tekintetében:

1. a program általános célkitűzései közé fel kell venni az egész életen át tartó 
tanulásban részt vevő, legfeljebb 35 éves személyek számának növelését;

2. a program konkrét célkitűzései és intézkedései közé fel kell venni az üzleti 
szférával összefüggő tanulmányi mobilitást, valamint meg kell határozni a 
kapcsolódó mutatókat; 

3. az Unió „Erasmus mindenkinek” programjával kapcsolatos politikák közé fel kell 
venni az uniós iparpolitikát;

4. hozzáférés biztosítása az „Erasmus mindenkinek” programhoz a nem 
kormányzati szervezetek, különösen az oktatás, képzés és tömegsport területén 
tevékenykedő ifjúsági szervezetek számára;

5. az információs és kommunikációs technológiák alkalmazása az oktatási, 
szociális, fizikai, pszichológiai, földrajzi, gazdasági vagy kulturális okokból 
nehézségekkel küzdő személyek „Erasmus mindenkinek” programhoz történő 
hozzáférésének megkönnyítése érdekében;

6. hitelgarancia lehetővé tétele a valamely részt vevő országból származó, de 
doktori tanulmányaikat egy másik részt vevő országban folytató posztgraduális 
hallgatók számára;

7. az 5. és a 11. cikkekben említett teljesítménymutatók meghatározása az I. 
mellékletben, nem pedig felhatalmazáson alapuló jogi aktusok révén;

8. a nemzeti irodák által kezelendő, a 6. cikk (1) bekezdésében említett intézkedések 
megvalósítására fordítandó pénzeszközökre vonatkozó elosztási kritériumok 
közül a „tagállam megélhetési költségeire” vonatkozó kritérium törlése, mivel az 
a származási országuk alapján történő hátrányos megkülönböztetéshez vezethet 
az egyetemi és a posztgraduális hallgatók között;

9. átláthatóság biztosítása az „Erasmus mindenkinek” program végrehajtását 
illetően oly módon, hogy a Bizottság számára elő kell írni, hogy honlapján tegye 
közzé a kijelölt nemzeti irodákra, a programokra, valamint a program 
végrehajtása céljából a Bizottság által az irodák rendelkezésére bocsátott éves 
finanszírozásra vonatkozó információkat;

10. együttműködés a Bizottság és a tagállamok között annak érdekében, hogy 2014. 
január 1-jéig kijelöljék az „Erasmus mindenkinek” program irányításáért felelős 
nemzeti irodákat;

 11. a programban érintett valamennyi ország kiegyenlített részvétele.

MÓDOSÍTÁSOK

Az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság felkéri a Kulturális és Oktatási Bizottságot mint 
illetékes bizottságot, hogy jelentésébe foglalja bele az alábbi módosításokat:
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Módosítás 1

Rendeletre irányuló javaslat
3 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Mivel a nyilvánosság a tagállamokban 
és a harmadik országokban is használja az
„Erasmus” elnevezést mint az uniós 
tanulmányi mobilitás szinonimáját, ezért a 
program által érintett fő oktatási 
ágazatoknak szélesebb körben kell 
használniuk az elnevezést.

(3) Mivel a nyilvánosság a tagállamokban 
és a részt vevő harmadik országokban is 
használja az „Erasmus” elnevezést mint az 
uniós tanulmányi mobilitás szinonimáját, a 
program által érintett fő oktatási 
ágazatoknak szélesebb körben kell 
használniuk az elnevezést, és javítaniuk 
kell értékelési és nyomon követési 
eszközeit.

Indokolás

A program sikerének és a közpénzek megfelelő felhasználásának garantálása, valamint az 
„Erasmus” elnevezés jó hírnevének megőrzése érdekében elengedhetetlen a nyomon követési 
és az értékelési eszközök fejlesztése, elsősorban a mutatók és a módszerek egyértelmű 
meghatározása révén.

Módosítás 2

Rendeletre irányuló javaslat
3 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) Mivel az európai oktatáspolitika, 
valamint az olyan korábbi programok, 
mint az egész életen át tartó tanulás, a 
Fiatalok lendületben, a Leonardo da 
Vinci, a Comenius, az Erasmus és a 
Grundtvig program tekintetében 
folytatólagosságra van igény, fenn kell 
tartani a programok elnevezéseit.

Módosítás 3

Rendeletre irányuló javaslat
7 preambulumbekezdés



PE487.940v02-00 6/36 AD\909268HU.doc

HU

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) Az Európai Unió működéséről szóló 
szerződés 8. és 10. cikkének, valamint az 
Alapjogi Charta 21. és 23. cikkének 
megfelelően a program előmozdítja a nők 
és a férfiak közötti egyenlőséget, és küzd 
mindenfajta nemen, faji vagy etnikai 
származáson, valláson vagy 
meggyőződésen, fogyatékosságon, 
életkoron vagy szexuális irányultságon 
alapuló megkülönböztetés ellen.

(7) Az Európai Unió működéséről szóló 
szerződés 8. és 10. cikkének, valamint az 
Alapjogi Charta 21. és 23. cikkének 
megfelelően a program előmozdítja a nők 
és a férfiak közötti egyenlőséget, és küzd 
mindenfajta nemen, faji vagy etnikai 
származáson, valláson vagy 
meggyőződésen, fogyatékosságon, 
életkoron vagy szexuális irányultságon 
alapuló megkülönböztetés ellen. Ennek a 
törekvésnek konkrét nyomon követési és 
értékelési intézkedések révén kell 
megvalósulnia annak biztosítása 
érdekében, hogy a programot e 
célkitűzéseknek megfelelően hajtsák 
végre.

Indokolás

A program sikerének és a közpénzek megfelelő felhasználásának garantálása, valamint az 
„Erasmus” elnevezés jó hírnevének megőrzése érdekében elengedhetetlen a nyomon követési 
és az értékelési eszközök fejlesztése, elsősorban a mutatók és a módszerek egyértelmű 
meghatározása révén.

Módosítás 4
Rendeletre irányuló javaslat
10 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10) A mobilitás, a méltányosság és a 
tanulmányi kiválóság támogatására az 
Uniónak európai hitelgarancia-eszközt kell 
létrehoznia, amely szociális háttértől 
függetlenül lehetővé teszi a hallgatók 
számára, hogy egy másik részt vevő 
országban mesterfokozatot szerezzenek. Ez 
az eszköz azon pénzügyi intézetek számára 
lesz hozzáférhető, amelyek készek kedvező 
feltételek mellett hitelt nyújtani a más részt 
vevő országban mesterképzésben részt 
vevő hallgatók számára.

(10) A mobilitás, a méltányosság és a 
tanulmányi kiválóság támogatására az 
Uniónak európai hitelgarancia-eszközt kell 
létrehoznia, amely szociális háttértől 
függetlenül lehetővé teszi a hallgatók 
számára, hogy egy másik részt vevő 
országban mesterfokozatot vagy doktori 
címet szerezzenek. Ez az eszköz azon 
pénzügyi intézetek számára lesz 
hozzáférhető, amelyek készek kedvező 
feltételek mellett hitelt nyújtani a más részt 
vevő országban mesterképzésben részt 
vevő vagy doktori címet szerző hallgatók 
számára. Ez azonban nem lehet 
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átfedésben a Horizont 2020 keretében 
megvalósuló Marie Curie programmal.

Indokolás

Az innováció és a kutatás fejlesztése elengedhetetlen az uniós versenyképesség számára, és 
szorosan összekapcsolódik a felsőoktatási intézményekkel. Ezért fontos, hogy az „Erasmus 
mindenkinek” program hitelgarancia-eszközeit kiterjesszük a másik részt vevő országban 
doktori tanulmányokat folytató posztgraduális hallgatókra.

Módosítás 5

Rendeletre irányuló javaslat
14 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(14) A megújult koppenhágai folyamat 
(2011–2020) nagyszabású és globális 
elképzelést vázolt fel a szakképzés európai 
politikájához, és támogatást kért az uniós 
oktatási programoktól az elfogadott 
prioritásokhoz, ideértve a nemzetközi 
mobilitást és a tagállamok által végrehajtott 
reformokat is.

(14) A megújult koppenhágai folyamat 
(2011–2020) nagyszabású és globális 
elképzelést vázolt fel a szakképzés európai 
politikájához, és támogatást kért az uniós 
oktatási programoktól az elfogadott 
prioritásokhoz, ideértve a nemzetközi 
mobilitást és a tagállamok által végrehajtott 
reformokat is. Ezt a politikát támogatni 
kell és kiemelten kell kezelni a programon 
belül. Ezenkívül mivel a szakképzés 
alapvető szerepet játszik a kutatás és az 
innováció jó feltételeinek 
előmozdításában, különösen fontos e rész 
kiemelése.

Módosítás 6

Rendeletre irányuló javaslat
15 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(15) Meg kell erősíteni az iskolák közötti 
európai együttműködés, valamint a tanulók 
és iskolai dolgozók mobilitásának 
intenzitását és mértékét annak érdekében, 
hogy az iskolákról szóló európai 
együttműködés 21. századra vonatkozó 
menetrendjében meghatározott 

(15) Meg kell erősíteni az iskolák közötti 
európai együttműködés, valamint a tanulók 
és iskolai dolgozók mobilitásának 
intenzitását és mértékét annak érdekében, 
hogy az iskolákról szóló európai 
együttműködés 21. századra vonatkozó 
menetrendjében meghatározott 
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prioritásokat elérjék, azzal a céllal, hogy 
fejlesszék az uniós iskolai oktatás 
minőségét a kompetenciafejlesztés terén, 
valamint javítsák az iskolarendszerekben 
és intézményekben az egyenlőséget és a 
beilleszkedést, és megerősítsék a tanári 
szakmát és az iskolavezetést. Ebben az 
összefüggésben különös fontosságot kell 
tulajdonítani a lemorzsolódás 
csökkentésére, az alapkészségek terén 
nyújtott teljesítmény javítására, a kora 
gyermekkori nevelésben és gondozásban 
való részvétel és ezek minőségének 
javítására, valamint az iskolai tanárok és 
iskolavezetők szakmai kompetenciájának 
megerősítésére vonatkozó stratégiai 
céloknak, valamint a migráns hátterű, 
illetve társadalmi-gazdasági szempontból 
hátrányos helyzetű gyermekek oktatási 
lehetőségeinek javításának.

prioritásokat elérjék, azzal a céllal, hogy 
fejlesszék az uniós iskolai oktatás 
minőségét a kompetenciafejlesztés terén, 
valamint javítsák az iskolarendszerekben 
és intézményekben az egyenlőséget és a 
beilleszkedést, és megerősítsék a tanári 
szakmát és az iskolavezetést. Ebben az 
összefüggésben különös fontosságot kell 
tulajdonítani a lemorzsolódás 
csökkentésére, az alapkészségek terén 
nyújtott teljesítmény javítására, a kora 
gyermekkori nevelésben és gondozásban 
való részvétel és ezek minőségének 
javítására, valamint az iskolai tanárok és 
iskolavezetők szakmai kompetenciájának 
megerősítésére vonatkozó stratégiai 
céloknak, valamint a migráns hátterű, 
illetve társadalmi-gazdasági szempontból 
hátrányos helyzetű gyermekek oktatási 
lehetőségeinek javításának. Ezenkívül 
annak érdekében, hogy a munkahelyek 
meg tudjanak felelni a globalizáció 
kihívásainak, hangsúlyt kell fektetni a 
nyelvi készségek javítására.

Módosítás 7

Rendeletre irányuló javaslat
19 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(19) A programnak világszerte hozzá kell 
járulnia az európai integrációs 
tanulmányokat érintő kiválóság 
fejlesztéséhez, és különös mértékben 
támogatnia kell azokat az intézményeket, 
amelyek európai kormányzási struktúrával 
rendelkeznek, az Uniót érintő szakpolitikák 
teljes skálájára kiterjednek, nonprofit 
szervezetek, és elismert felsőfokú 
képesítést nyújtanak.

(19) A programnak világszerte hozzá kell 
járulnia az európai integrációs 
tanulmányokat érintő kiválóság 
fejlesztéséhez, és különös mértékben 
támogatnia kell azokat az intézményeket, 
amelyek európai kormányzási struktúrával 
rendelkeznek, az Uniót érintő szakpolitikák 
teljes skálájára kiterjednek, nonprofit 
szervezetek, és elismert felsőfokú 
képesítést nyújtanak. Ide kell tartozniuk az 
ifjúsági szervezeteknek és az 
ifjúságpolitikai szakértőknek is.
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Módosítás 8

Rendeletre irányuló javaslat
19 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(19a) Nemzeti és európai szinten meg kell 
szilárdítani a program, valamint az 
oktatás, képzés, ifjúságügy és sport 
területén hatáskörrel rendelkező, civil 
társadalmi szervezetek közötti 
együttműködést. Kiemelten fontos a széles 
körű felelősségvállalás kialakítása az 
egész életen át tartó tanulással 
kapcsolatos stratégiák és politikák 
tekintetében. A civil társadalom 
elengedhetetlen ahhoz, hogy valamennyi 
szinten figyelembe lehessen venni az 
érdekeltek ötleteit és aggályait, és az Unió 
és polgárai közötti, arra irányuló 
határozott párbeszéd alapját képezi, hogy 
valósággá váljon az egész életen át tartó 
tanulás európai térsége.

Módosítás 9

Rendeletre irányuló javaslat
21 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(21) A képesítések és kompetenciák 
áttekinthetőségének növelése és az uniós 
eszközök szélesebb körű elfogadása 
Európa-szerte elő kell, hogy segítse a 
mobilitást az egész életen át tartó tanulás 
céljából, ezáltal hozzájárul a minőségi 
oktatás és képzés fejlődéséhez és elősegíti 
a különböző országok és ágazatok közötti 
foglalkozási célú mobilitást. Amennyiben a 
fiatal hallgatók (beleértve a szakképzésben 
részt vevőket is) lehetőséget kapnak a más 
országokban alkalmazott módszerek, 
gyakorlatok és technológiák 
megismerésére, foglalkoztathatóságuk a 
globalizálódó gazdaságban javul, és ezáltal 

(21) A képesítések és kompetenciák 
áttekinthetőségének növelése és az uniós 
eszközök szélesebb körű elfogadása 
Európa-szerte elő kell, hogy segítse a 
mobilitást az egész életen át tartó tanulás 
céljából, ezáltal hozzájárul a minőségi 
oktatás és képzés fejlődéséhez és elősegíti 
a különböző országok és ágazatok közötti 
foglalkozási célú mobilitást. Amennyiben a 
fiatal hallgatók (beleértve a szakképzésben 
részt vevőket is) lehetőséget kapnak a más 
országokban alkalmazott módszerek, 
gyakorlatok és technológiák 
megismerésére, foglalkoztathatóságuk az 
európai gazdaságban javul, és ez a 
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a nemzetközi álláshelyek is vonzóbbá 
válhatnak.

későbbiekben javítja a munkaerő-piaci 
mobilitást is.

Módosítás 10

Rendeletre irányuló javaslat
22 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(22) E célból ajánlott a 2004. december 15-
i 2241/2004/EK európai parlamenti és 
tanácsi határozat által létrehozott, a 
képesítések és a szakmai alkalmasság 
átláthatóságának egységes kerete 
(Europass), az Európai Parlament és a 
Tanács 2008. április 23-i ajánlásával 
létrehozott európai képesítési keretrendszer 
(EKKR), az Európai Parlament és a Tanács 
2009. június 18-i ajánlásának megfelelő 
Európai szakoktatási és szakképzési 
kreditrendszer (ECVET) és az európai 
kreditátviteli és -gyűjtési rendszer 
használatának kiterjesztése.

(22) E célból ajánlott a 2004. december 15-
i 2241/2004/EK európai parlamenti és 
tanácsi határozat által létrehozott, a 
képesítések és a szakmai alkalmasság 
átláthatóságának egységes kerete 
(Europass), az Európai Parlament és a 
Tanács 2008. április 23-i ajánlásával 
létrehozott európai képesítési keretrendszer 
(EKKR), az Európai Parlament és a Tanács 
2009. június 18-i ajánlásának megfelelő 
Európai szakoktatási és szakképzési 
kreditrendszer (ECVET) és az európai 
kreditátviteli és -gyűjtési rendszer 
használatának kiterjesztése. Ezenkívül 
támogatni kell és meg kell erősíteni a 
programon belüli szakképzési stratégiák 
és politikák végrehajtását.

Módosítás 11

Rendeletre irányuló javaslat
24 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(24) Biztosítani kell a program keretében 
végzett összes intézkedés európai 
hozzáadott értékét és ezen intézkedéseknek 
a szerződés 167. cikke (4) bekezdésével 
összhangban álló tagállami 
tevékenységekkel, illetve más 
tevékenységekkel, különösen a kultúra, a 
kutatás, az ipari és kohéziós politika, a 
bővítési politika és a külkapcsolatok 
területén végzett tevékenységekkel 
fennálló kiegészítő jellegét. A hatékony 

(24) Biztosítani kell a program keretében 
végzett összes intézkedés európai 
hozzáadott értékét és ezen intézkedéseknek 
a szerződés 167. cikke (4) bekezdésével 
összhangban álló tagállami 
tevékenységekkel, illetve más 
tevékenységekkel, különösen a kultúra, a 
kutatás, az ipari és kohéziós politika, a 
bővítési politika és a külkapcsolatok 
területén végzett tevékenységekkel 
fennálló kiegészítő jellegét. A hatékony 
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teljesítményirányításhoz – ideértve az 
értékelést és az ellenőrzést is – időben 
mérhető, valós és az intervenció logikáját 
tükröző, valamint a célkitűzések és 
tevékenységek megfelelő hierarchiájára 
vonatkozó specifikus teljesítménymutatók 
kialakítására van szükség.

teljesítményirányításhoz – ideértve az 
értékelést és az ellenőrzést is – időben 
mérhető, valós és az intervenció logikáját 
tükröző, valamint a célkitűzések és 
tevékenységek megfelelő hierarchiájára 
vonatkozó specifikus teljesítménymutatók 
kialakítására van szükség. Ez csak 
megfelelő értékelési és nyomon követési 
eszközök kifejlesztése révén biztosítható.

Indokolás

A program sikerének és a közpénzek megfelelő felhasználásának garantálása, valamint az 
„Erasmus” elnevezés jó hírnevének megőrzése érdekében elengedhetetlen a nyomon követési 
és az értékelési eszközök fejlesztése, elsősorban a mutatók és a módszerek egyértelmű 
meghatározása révén.

Módosítás 12
Rendeletre irányuló javaslat
33 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(33) Annak érdekében, hogy a 
megváltozott igényekre a program teljes 
időtartama alatt gyorsan lehessen reagálni, 
az Európai Unió működéséről szóló 
szerződés 290. cikkének megfelelően a 
Bizottságot fel kell hatalmazni jogi aktusok 
elfogadására a teljesítménykritériumokkal 
és a nemzeti irodák által irányított 
intézkedésekkel kapcsolatos rendelkezések 
tekintetében. Különösen fontos, hogy a 
Bizottság az előkészítő munkálatok során 
megfelelő konzultációkat folytasson, 
többek között szakértői szinten is. A 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
előkészítése és megszövegezése során a 
Bizottságnak gondoskodnia kell az 
alkalmazandó dokumentumoknak az 
Európai Parlamenthez és a Tanácshoz 
történő egyidejű, időszerű és megfelelő 
módon történő eljuttatásáról.

(33) Annak érdekében, hogy a 
megváltozott igényekre a program teljes 
időtartama alatt gyorsan lehessen reagálni, 
az Európai Unió működéséről szóló 
szerződés 290. cikkének megfelelően a 
Bizottságot fel kell hatalmazni jogi aktusok 
elfogadására a nemzeti irodák által 
irányított intézkedésekkel kapcsolatos 
rendelkezések tekintetében. Különösen 
fontos, hogy a Bizottság az előkészítő 
munkálatok során megfelelő 
konzultációkat folytasson, többek között 
szakértői szinten is. A felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusok előkészítése és 
megszövegezése során a Bizottságnak 
gondoskodnia kell az alkalmazandó 
dokumentumoknak az Európai 
Parlamenthez és a Tanácshoz történő 
egyidejű, időszerű és megfelelő módon 
történő eljuttatásáról.

Indokolás

Az átláthatóság érdekében és annak biztosítása céljából, hogy valamennyi potenciális 
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kedvezményezett felkészülhessen az „Erasmus mindenkinek” programban való részvételre a 
2014–2020-as időszakban, a nemzeti irodákra vonatkozó igazgatási teljesítménykritériumokat 
bele kell foglalni a rendeletbe ahelyett, hogy azokat a Bizottság felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusok révén később határozza meg.

Módosítás 13

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A program az egész életen át tartó 
tanulás távlatában minden szintű oktatásra 
kiterjed, különösen a felsőoktatásra, a 
szakképzésre, a felnőttkori tanulásra, az 
iskolai oktatásra és az ifjúságpolitikára.

(3) A program az egész életen át tartó 
tanulás távlatában minden szintű oktatásra 
kiterjed, különösen a felsőoktatásra, a 
szakképzésre, a felnőttkori tanulásra, az 
iskolai oktatásra, a nem formális képzésre
és az ifjúságpolitikára.

Módosítás 14

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 2 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) „nem formális környezet”: olyan
tanulási környezet, amely rendszerint 
tervezett és szervezett, de nem része a 
formális oktatási és képzési rendszernek;

(2) „nem formális képzés”: olyan szervezett 
folyamat, amely biztosítja, hogy az 
emberek fejlesszék azon értékeiket, 
készségeiket és képességeiket, amelyeket a 
formális oktatási és képzési rendszer nem 
fejleszt.

Módosítás 15

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 5 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) „a szakpolitikai reform támogatása”: 
minden olyan típusú tevékenység, 
amelynek célja az oktatási és képzési 
rendszerek korszerűsítésének támogatása a 

(5) „a szakpolitikai reform támogatása”: 
minden olyan típusú tevékenység, 
amelynek célja az oktatási és képzési 
rendszerek korszerűsítésének támogatása a 
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tagállamok közötti szakpolitikai 
együttműködés révén, különösen a nyitott 
koordinációs módszerek keretében;

tagállamok közötti szakpolitikai 
együttműködés révén, különösen a nyitott 
koordinációs módszerek keretében, 
ideértve a civil társadalommal, a nem 
formális képzést nyújtó szervezetekkel és 
az ifjúsági szervezetekkel folytatott 
strukturált párbeszédet is;

Módosítás 16

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 7 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) „dolgozók”: az oktatásban, a képzésben 
vagy a fiatalok nem formális tanulásában
szakmai vagy önkéntes alapon részt vevő 
személyek. Idetartoznak a tanárok, az 
oktatók, az iskolavezetők, az ifjúságsegítők 
és a nem oktatással foglalkozó dolgozók;

(7) „dolgozók”: az oktatásban, a képzésben 
vagy a nem formális tanulásban szakmai 
vagy önkéntes alapon részt vevő 
személyek. Idetartoznak a tanárok, az 
oktatók, az iskolavezetők, az ifjúságsegítők 
és a nem oktatással foglalkozó dolgozók;

Módosítás 17

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 17 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(17) „ifjúsági tevékenység”: egy fiatal által 
végzett iskolán kívüli tevékenység (például 
ifjúsági csereprogramok, önkéntes 
tevékenység), amelyben egyedül vagy 
csoportosan vesz részt, és amelyet nem 
formális tanulási megközelítés jellemez;

(17) „ifjúsági tevékenység”: egy fiatal által 
végzett iskolán kívüli tevékenység (például 
ifjúsági csereprogramok, önkéntes 
tevékenység, a fiatalok képzése), amelyben 
egyedül vagy csoportosan vesz részt, és 
amelyet nem formális képzési megközelítés 
jellemez;

Módosítás 18

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 28 a pont (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

28a. „strukturált párbeszéd”: olyan 
platformok és fórumok, amelyek a 
stratégiák és szakpolitikák kidolgozása 
során biztosítják a nem kormányzati 
szervezetek és egyéb érintett felek 
hozzájárulását.

Módosítás 19

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 2 bekezdés – c a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(ca) a hosszú távú hatásokra fektetett 
hangsúlyuk, valamint hogy – amennyiben 
lehetséges – tényeken alapuló elemzésen 
alapulnak.

Módosítás 20

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1a. A program célja olyan jól működő és 
hatékony, az egész életen át tartó tanulást 
szolgáló struktúrák kialakítása, melyek 
középpontjában a bevált gyakorlatok és a 
tényeken alapuló vizsgálatok állnak, az 
egész életen át tartó tanulás és a 
különböző – formális és nem formális –
szolgáltatók beépítése a meglévő 
rendszerekbe, valamint az egész életen át 
tartó tanulással kapcsolatos pozitív 
hozzáállás elősegítése.

Módosítás 21
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Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 2 bekezdés – 1 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Kifejezett célja továbbá, hogy 
hozzájáruljon a következő célkitűzések 
eléréséhez:
a) az egész életen át tartó tanulásban részt 
vevő, 35 év feletti személyek számának 
növelése.
b) annak biztosítása, hogy az egész életen 
át tartó tanulás mindenki számára 
valósággá váljon.
c) a fiatalok foglalkoztatottsági arányának 
növelése. 

Indokolás

Az oktatás és a képzés közvetlenül hozzájárul a méltányos és jól fizetett állások 
megszerzéséhez. A tagállamokban a foglalkoztatottsági ráta növelése – különösen a fiatalok 
körében – alapvető uniós célkitűzés, és ezért az "Erasmus mindenkinek" program egyik 
általános célkitűzésévé kell tenni.

Módosítás 22

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – a pont – -1 francia bekezdés – 1 francia albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– azon résztvevők %-os aránya, akik 
javították a foglalkoztathatóságuk 
szempontjából releváns 
kulcskompetenciáikat és/vagy 
készségeiket;

– azon résztvevők %-os aránya, akik 
javították a foglalkoztathatóságuk 
szempontjából releváns 
kulcskompetenciáikat és/vagy 
készségeiket, olyan objektív kritériumok 
alapján mérve, mint a foglalkoztatottsági 
ráta egy évvel a vizsgálat lezárása után, 
vagy azon résztvevők aránya, akik 
tanulmányaik részeként vettek részt 
szakmai tevékenységben;

Indokolás

A program sikerének és a közpénzek megfelelő felhasználásának garantálása, valamint az 
„Erasmus” elnevezés jó hírnevének megőrzése érdekében elengedhetetlen a nyomon követési 
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és az értékelési eszközök fejlesztése, elsősorban a mutatók és a módszerek egyértelmű 
meghatározása révén. Ezeket nem csupán szubjektív nyilatkozatokra kell alapozni, hanem a 
lehetőségekhez mérten objektív mérési kritériumokra is.

Módosítás 23
Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – a pont – 1 francia bekezdés – 2 a francia albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– azon részt vevő vállalkozók %-os 
aránya, akik javították 
kulcskompetenciáikat és/vagy az üzlettel 
kapcsolatos képzettségüket.

Indokolás

Szükség van az üzleti készségek fejlesztésének nyomon követésére alkalmazott konkrét 
mutatóra – különösen a fiatalok körében – a fiatal vállalkozók oktatásának és képzésének 
további támogatására irányuló igény kiemelésére.

Módosítás 24

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – a pont – -1 francia bekezdés – 2 francia albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– Azon fiatal résztvevők %-os aránya, akik 
arról számolnak be, hogy felkészültebbek a 
társadalmi és a politikai életben való 
szerepvállalásra

– azon fiatal résztvevők százalékos aránya, 
akik arról számolnak be, hogy 
felkészültebbek a vállalkozói szerepre, 
illetve a társadalmi vagy a politikai életben 
való szerepvállalásra

Módosítás 25
Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – c pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) Az egész életen át tartó tanulás európai 
térsége létrejöttének ösztönzése, nemzeti 
szintű szakpolitikai reformok indítása, az 
oktatási és képzési rendszerek 
korszerűsítésének támogatása, ideértve a 

c) Az egész életen át tartó tanulás európai 
térsége létrejöttének ösztönzése, különös 
hangsúlyt fektetve a szakképzésre, nemzeti 
szintű szakpolitikai reformok indítása, az 
oktatási és képzési rendszerek 
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nem formális tanulást is, valamint az 
európai ifjúsági együttműködés 
támogatása, különösen a megerősített 
szakpolitikai együttműködés, az 
elismerésre szolgáló és áttekinthetőséget 
támogató eszközök jobb használata és a 
bevált gyakorlatok terjesztése révén;

korszerűsítésének támogatása, ideértve az 
informális és a nem formális tanulást és 
készségfejlesztést is, valamint az európai 
együttműködés támogatása az ifjúságügy 
és az egész életen át tartó tanulás 
területén, különösen a megerősített 
szakpolitikai együttműködés, az 
elismerésre szolgáló és áttekinthetőséget 
támogató eszközök jobb használata és a 
bevált gyakorlatok terjesztése révén.

Módosítás 26
Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – d pont – 1 francia bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– kapcsolódó mutató: azon Unión kívüli 
felsőoktatási intézmények száma, amelyek 
részt vesznek a mobilitási és 
együttműködési intézkedésekben

– kapcsolódó mutató: azon uniós és Unión 
kívüli felsőoktatási intézmények száma, 
amelyek részt vesznek a nemzetközi
mobilitási és együttműködési 
intézkedésekben

Indokolás

Az egyértelműség és a következetesség biztosítása érdekében.

Módosítás 27

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – d a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(da) Az európai ipar versenyképességéhez 
szükséges régi és új készségek 
helyreállítására irányuló képzések 
támogatása;

Módosítás 28

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – e pont – 1 francia bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– kapcsolódó mutató: Azon résztvevők %-
os aránya, akik javították nyelvi 
készségeiket

– kapcsolódó mutató: azon résztvevők %-
os aránya, akik javították nyelvi 
készségeiket, olyan objektív kritériumok 
alapján mérve, mint a nyelvi teszteken 
elért siker

Indokolás

A program sikerének és a közpénzek megfelelő felhasználásának garantálása, valamint az 
„Erasmus” elnevezés jó hírnevének megőrzése érdekében elengedhetetlen a nyomon követési 
és az értékelési eszközök fejlesztése, elsősorban a mutatók és a módszerek egyértelmű 
meghatározása révén. Ezeket nem csupán szubjektív nyilatkozatokra kell alapozni, hanem a 
lehetőségekhez mérten objektív mérési kritériumokra is.

Módosítás 29
Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) egyéni tanulmányi mobilitás; a) egyéni tanulmányi mobilitás az üzleti 
ágazatot is beleértve, többek között 
szakmai gyakorlatok révén;

Módosítás 30
Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) A felsőoktatásban és szakképzésben 
részt vevő hallgatók, valamint a nem 
formális tevékenységekben részt vevő 
fiatalok transznacionális mobilitása a 18. 
cikkben említett részt vevő országok 
között. E mobilitás partnerintézményben 
végzett tanulmányok, külföldi szakmai 
gyakorlatok vagy ifjúsági tevékenységek, 
különösen önkéntes munkában való 
részvétel formájában történhet. A 
mesterfokozatú oklevél megszerzése 

a) A felsőoktatásban, szakképzésben és 
felnőttoktatásban részt vevő hallgatók, 
valamint a nem formális tevékenységekben 
részt vevő fiatalok transznacionális 
mobilitása a 18. cikkben említett részt vevő 
országok között. E mobilitás 
partnerintézményben végzett tanulmányok, 
külföldi szakmai gyakorlatok vagy
munkavállalási/képzési szerződések, 
illetve tevékenységekben, például önkéntes 
munkában való részvétel formájában 
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érdekében megvalósuló mobilitást a 14. 
cikk (3) bekezdésében említett 
diákhitelgarancia-eszköz segítségével
támogatják.

történhet. A mesterfokozatú oklevél és a 
doktori cím megszerzése érdekében 
megvalósuló mobilitást a 14. cikk (3) 
bekezdésében említett diákhitelgarancia-
eszköz segítségével támogatják;

Módosítás 31
Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) A dolgozók transznacionális mobilitása 
a 18. cikkben említett részt vevő 
országokban. E mobilitás külföldi tanítás 
vagy szakmai továbbképzési 
tevékenységekben való részvétel formáját 
öltheti.

b) A dolgozók transznacionális mobilitása 
a 18. cikkben említett részt vevő 
országokban. E mobilitás külföldi tanítás 
vagy szakmai továbbképzési 
tevékenységekben való részvétel formáját 
öltheti, mely kiterjed az üzleti szférára is.

Indokolás

Az iparpolitikai intézkedések megvalósítása és az uniós versenyképesség érdekében fontos a 
fiatal vállalkozók tanulmányi mobilitása.

Módosítás 32
Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés – b a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(ba) 
Anyaegyetemüktől/anyaintézményüktől 
függetlenül esélyegyenlőség valamennyi 
diáknak az együttműködés és a mobilitás 
terén.

Indokolás

Az innováció és a bevált gyakorlatok terén folytatott együttműködés során az esélyegyenlőség 
és a megkülönböztetésmentesség elveit kell alkalmazni.

Módosítás 33
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Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2a. Ez az intézkedés támogatja az egész 
életen át tartó tanulást és képzést szolgáló 
mobilitást a készségek és a szaktudás 
terjesztése érdekében.

Módosítás 34

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) oktatási, képzési és/vagy ifjúsági 
tevékenységekben részt vevő vagy más 
érintett ágazatokban működő szervezetek 
közötti transznacionális stratégiai 
partnerségek, amelyek közös 
kezdeményezéseket alakítanak ki és 
hajtanak végre, és ösztönzik a tapasztalatok 
és a know-how cseréjét;

a) oktatási, képzési, készségfejlesztési
és/vagy ifjúsági tevékenységekben részt 
vevő vagy más érintett ágazatokban 
működő szervezetek közötti 
transznacionális stratégiai partnerségek, 
amelyek közös kezdeményezéseket 
alakítanak ki és hajtanak végre, és 
ösztönzik a tapasztalatok és a know-how 
cseréjét;

Módosítás 35

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 1 bekezdés – a a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(aa) az oktatási és képzési rendszerek 
korszerűsítése és változatosabbá tétele 
révén hosszú távú, rendszerszintű hatás 
elérését célzó, elismerésre és a 
támogatásra összpontosító 
transznacionális együttműködés a 
formális és nem formális képzést nyújtó 
szervezetek és intézmények, a 
vállalkozások és a civil társadalom 
részvételével;
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Módosítás 36

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 1 bekezdés – b pont – 1 francia bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– felsőoktatási intézmények és 
vállalkozások között kialakított 
tudásfejlesztési szövetségek, amelyek 
megfelelő tanulmányi lehetőségek 
biztosítása révén – ideértve az új tantervek 
kidolgozását is – előmozdítják a 
kreativitást, az innovációt és a 
vállalkozókészséget;

– felsőoktatási intézmények és 
vállalkozások között kialakított 
tudásfejlesztési szövetségek, amelyek 
megfelelő tanulmányi lehetőségek 
biztosítása révén – ideértve az új tantervek
és képzési módszerek kidolgozását is –
előmozdítják a kreativitást, az innovációt 
és a vállalkozókészséget;

Indokolás

Az oktatásban a képzés tartalma éppolyan fontos, mint a tanítási módszer. A létesítmények 
közötti együttműködésnek lehetővé kell tennie az innovatív képzési módszerek kidolgozását is.

Módosítás 37
Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 1 bekezdés – b pont – 2 francia bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– oktatási és képzési szolgáltatók, valamint 
vállalkozások által létrehozott ágazati 
szakképzettség-fejlesztési szövetségek, 
amelyek előmozdítják a 
foglalkoztathatóságot, új, ágazatspecifikus 
tanterveket dolgoznak ki, kifejlesztik a 
szakoktatás innovatív módjait, és 
gyakorlati szinten alkalmazzák a 
képesítések uniós szintű elismerését segítő 
eszközöket;

– oktatási és képzési szolgáltatók, valamint 
vállalkozások által létrehozott ágazati 
szakképzettség-fejlesztési szövetségek, 
amelyek előmozdítják a 
foglalkoztathatóságot, új, ágazatspecifikus 
tanterveket dolgoznak ki, kifejlesztik a 
szakoktatás innovatív módjait – például 
információs és kommunikációs 
technológiák alkalmazása révén –, és 
gyakorlati szinten alkalmazzák a 
képesítések uniós szintű elismerését segítő 
eszközöket;

Indokolás

Az oktatás és a képzés területén a szolgáltatóknak alkalmazniuk kell az információs és 
kommunikációs technológiákat, hogy karrierlehetőségeket nyithassanak meg, új, 
ágazatspecifikus programokat hozhassanak létre, innovatív szakoktatási és szakképzési 
módszereket dolgozhassanak ki, és uniós szinten alkalmazhassák a kölcsönös elismerési 
eszközöket.
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Módosítás 38

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 1 bekezdés – b a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(ba) a képző- és iparművészeti képzésre, 
valamint a kulturális örökség megőrzését 
szolgáló tevékenységek oktatására 
irányuló hálózatok és szövetségek;

Módosítás 39

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 1 bekezdés – c a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(ca) egész életen át tartó tanulás a 
szakmai előmenetel biztosítása és a 
munkavállalási lehetőségek javítása 
érdekében.

Módosítás 40

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2a. Ez az intézkedés kiterjed az egész 
életen át tartó tanulás, valamint a 
formális és nem formális képzés terén 
tevékenykedő, az ifjúságra külön 
hangsúlyt helyező civil társadalmi 
szervezeteknek nyújtott adminisztratív 
támogatásra is.

Módosítás 41
Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés – c pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) az érintett európai érdekeltekkel az 
oktatás, a képzés és az ifjúságügy területén 
folytatott szakpolitikai párbeszédre;

c) az érintett európai érdekeltekkel az 
oktatás, a képzés, az ifjúságügy, a kultúra
és az üzleti szféra területén folytatott 
szakpolitikai párbeszédre;

Módosítás 42

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Jean Monnet program tevékenységei Az európai oktatás és a Jean Monnet 
program tevékenységei

Módosítás 43

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – c pont – ii a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(iia) az Európai Közigazgatási Intézet 
(European Institute of Public 
Administration), Maastricht;

Módosítás 44

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – c pont – ii b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(iib) az Európai Jogi Akadémia (Academy 
of European Law), Trier;

Módosítás 45

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – c pont – ii c pont (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(iic) a Különleges Nevelési Igényűek 
Oktatásának Fejlesztését Támogató 
Európai Ügynökség, Middelfart;

Módosítás 46

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – c pont – ii d pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(iid) az Európa-tanulmányok Nemzetközi 
Központja (CIFE), Nizza;

Módosítás 47

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – c pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) a társadalmi befogadás, az 
esélyegyenlőség és az egészségvédő 
testmozgás ösztönzése a sportban való 
fokozott részvétel révén;

c) a társadalmi befogadás, az 
esélyegyenlőség és az egészségvédő 
testmozgás ösztönzése a sportban való 
fokozott részvétel és a sport területén 
végzett önkéntes munka támogatása
révén;

Módosítás 48
Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – c a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(ca) a fenntartható és inkluzív növekedés 
előmozdítása a fogyatékkal élő személyek 
sporttevékenységekhez történő 
hozzáférésének megkönnyítése révén.
– kapcsolódó mutató: azon résztvevők %-os 
aránya, akik felhasználják a határokon 
átnyúló projektek eredményeit a fogyatékkal 
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élők sporttevékenységekben történő 
részvételének előmozdítása érdekében.
(cb) az egészséges és aktív időskort 
támogató társadalomhoz kapcsolódó 
sporttevékenységek és képzések támogatása.

Módosítás 49
Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az első bekezdésben meghatározott 
célkitűzések megvalósításának nyomon 
követésére és értékelésére szolgáló 
teljesítménykritériumokat a -I. melléklet 
tartalmazza.

Indokolás

Az átláthatóság és a jogbiztonság érdekében a nemzeti irodák által irányított fellépésekre 
vonatkozó teljesítménykritériumoknak a rendelet szerves részét kell képezniük. Ezért a 
Bizottság által javasolt mutatókat a -I. mellékletben fel kell tüntetni. 

Módosítás 50

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a nem kereskedelmi célú, több ország 
részvételével megrendezett európai
sportesemények támogatása;

b) a nem profitszerzési célú, több ország 
részvételével megrendezett európai
tömegsportesemények támogatása;

Módosítás 51

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 1 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(e) párbeszéd az érintett európai (e) párbeszéd az érintett európai 
érdekeltekkel, beleértve a vállalkozásokat 
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érdekeltekkel. is.

Módosítás 52

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A sport területén támogatott 
tevékenységek adott esetben harmadik 
felekkel – például magánvállalkozásokkal 
– kötött partnerségek révén kiegészítő 
forrásokat mozgósítanak.

(2) A sport területén támogatott 
tevékenységek adott esetben harmadik 
felekkel – például magánvállalkozásokkal 
– kötött partnerségek révén kiegészítő 
forrásokat mozgósíthatnak.

Módosítás 53
Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az (1) bekezdésben említett pénzügyi 
kereten kívül, a felsőoktatás nemzetközi 
dimenziójának ösztönzése érdekében a 
különböző külső eszközökből (fejlesztési 
együttműködési eszköz, Európai 
Szomszédsági Támogatási Eszköz, 
előcsatlakozási támogatási eszköz, 
partnerségi eszköz és Európai Fejlesztési 
Alap) 1.812.100 EUR indikatív összeget 
különítenek el az azokba az országokba 
irányuló, vagy azokból az országokból 
érkező tanulmányi mobilitási 
intézkedéseknek, amelyek nem szerepelnek 
a 18. cikk (1) bekezdésében, valamint az 
ezen országok 
hatóságaival/intézményeivel/szervezeteivel 
folytatott együttműködésnek és 
szakpolitikai párbeszédnek. Ezen eszközök 
felhasználására e rendelet rendelkezései 
alkalmazandók.

(2) Az (1) bekezdésben említett pénzügyi 
kereten kívül, a felsőoktatás nemzetközi 
dimenziójának ösztönzése érdekében a 
különböző külső eszközökből (fejlesztési 
együttműködési eszköz, Európai 
Szomszédsági Támogatási Eszköz, 
előcsatlakozási támogatási eszköz, 
partnerségi eszköz és Európai Fejlesztési 
Alap) 1.812.100 EUR indikatív összeget 
különítenek el az azokba az országokba 
irányuló, vagy azokból az országokból 
érkező, többek között a vállalkozásokkal 
kapcsolatos tanulmányi mobilitási 
intézkedéseknek, amelyek nem szerepelnek 
a 18. cikk (1) bekezdésében, valamint az 
ezen országok 
hatóságaival/intézményeivel/szervezeteivel 
folytatott együttműködésnek és 
szakpolitikai párbeszédnek. Ezen eszközök 
felhasználására e rendelet rendelkezései 
alkalmazandók.

Indokolás

Az iparpolitikai intézkedések megvalósítása és az uniós versenyképesség érdekében fontos a 
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fiatal vállalkozók tanulmányi mobilitása.  

Módosítás 54
Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A források két többéves keretösszeg révén 
lesznek hozzáférhetőek, amelyek az első 
négy, illetve a fennmaradó három 3 évre 
szólnak. A forrásokat az érintett országok 
megállapított szükségletei és prioritásai 
alapján tükrözi az említett eszközökre 
vonatkozó többéves indikatív programozás. 
Nagy horderejű előre nem látható 
körülmények vagy jelentős politikai 
változások esetén ezek az összegek az 
uniós külső fellépés prioritásaival 
összhangban módosíthatók. A nem részt 
vevő országokkal való együttműködés 
adott esetben az említett 
partnerországokkal közösen 
megállapítandó eljárásoknak megfelelően 
rendelkezésre bocsátandó, a 
partnerországoktól származó pótlólagos 
előirányzatokon alapulhat.

A források két többéves keretösszeg révén 
lesznek hozzáférhetőek, amelyek az első 
négy, illetve a fennmaradó három évre 
szólnak. A fellépések folyamatosságának 
és a program zökkenőmentes lefolyásának 
biztosítása érdekében az éves 
keretösszegek közel azonosak lesznek.  A
forrásokat az érintett országok 
megállapított szükségletei és prioritásai 
alapján tükrözi az említett eszközökre 
vonatkozó többéves indikatív programozás. 
Nagy horderejű előre nem látható 
körülmények vagy jelentős politikai 
változások esetén ezek az összegek az 
uniós külső fellépés prioritásaival 
összhangban módosíthatók. A nem részt 
vevő országokkal való együttműködés 
adott esetben az említett 
partnerországokkal közösen 
megállapítandó eljárásoknak megfelelően 
rendelkezésre bocsátandó, a 
partnerországoktól származó pótlólagos 
előirányzatokon alapulhat.

Indokolás

A program hatékony irányításának biztosítása érdekében fontos, hogy az éves költségvetési 
keretösszegek közel azonosak legyenek a 2014–2020-as teljes időszak során.

Módosítás 55
Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A Bizottság azon hallgatók esetében 
nyújt hitelgarancia keretében 
finanszírozást, akik a 18. cikk (1) 

(3) A Bizottság azon hallgatók és 
doktoranduszhallgatók esetében nyújt 
hitelgarancia keretében finanszírozást, akik 
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bekezdésében meghatározott részt vevő 
országok egyikében laknak, és 
mesterképzésüket egy másik részt vevő 
országban végzik; a finanszírozást olyan 
vagyonkezelő megbízása révén biztosítja, 
amely a pénzügyi eszköz végrehajtásának 
részletes szabályai és előírásai, valamint a 
felek egyedi kötelezettségeit tartalmazó 
vagyonkezelői szerződés alapján kezeli a 
támogatást. A pénzügyi eszköz megfelel a 
költségvetési rendeletben, valamint a 
végrehajtási szabályok helyébe lépő 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusban 
foglalt, a pénzügyi eszközökre vonatkozó 
rendelkezéseknek. Az 1605/2002/EK, 
Euratom rendelet 18. cikke (2) 
bekezdésének megfelelően a garanciák 
által termelt bevételeket és 
visszafizetéseket a pénzügyi eszközhöz 
kell hozzárendelni. Ez a pénzügyi eszköz a 
15. cikk (2) bekezdése szerinti értékelés és 
ellenőrzés tárgyát képezi, beleértve a piaci 
keresletet és a felvevőképességet is.

a 18. cikk (1) bekezdésében meghatározott 
részt vevő országok egyikében laknak, és 
mesterképzésüket vagy doktori képzésüket
egy másik részt vevő országban végzik; a 
finanszírozást olyan vagyonkezelő 
megbízása révén biztosítja, amely a 
pénzügyi eszköz végrehajtásának részletes 
szabályai és előírásai, valamint a felek 
egyedi kötelezettségeit tartalmazó 
vagyonkezelői szerződés alapján kezeli a 
támogatást. A pénzügyi eszköz megfelel a 
költségvetési rendeletben, valamint a 
végrehajtási szabályok helyébe lépő 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusban 
foglalt, a pénzügyi eszközökre vonatkozó 
rendelkezéseknek. Az 1605/2002/EK, 
Euratom rendelet 18. cikke (2) 
bekezdésének megfelelően a garanciák 
által termelt bevételeket és 
visszafizetéseket a pénzügyi eszközhöz 
kell hozzárendelni. Ez a pénzügyi eszköz a
jelen rendelet 15. cikkének (2) bekezdése 
szerinti értékelés és ellenőrzés tárgyát 
képezi, beleértve a piaci keresletet és a 
felvevőképességet is.

Indokolás

Tekintettel arra, hogy a kutatás és fejlesztés mennyire fontos az Unió versenyképessége, 
valamint ipari, gazdasági és társadalmi fejlődése szempontjából, a doktoranduszhallgatóknak 
is jogosultnak kell lenniük arra, hogy az „Erasmus mindenkinek” program keretében 
kölcsönhöz jussanak, hogy doktori tanulmányaikat a lakóhelyük szerinti államon kívüli részt 
vevő országban folytathassák.

Módosítás 56
Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Azokra az állami szervekre, iskolákra, 
felsőoktatási intézményekre, valamint az 
oktatás, képzés, ifjúság és sport területén 
tevékenykedő szervezetekre, amelyek az 
elmúlt két évben éves bevételük több mint 
50 %-át közpénzből kapták, úgy kell 
tekinteni, hogy rendelkeznek a szükséges 

(4) Azokra az állami szervekre, iskolákra, 
felsőoktatási intézményekre, valamint az 
oktatás, képzés, ifjúság és sport területén 
tevékenykedő szervezetekre, amelyek az 
elmúlt két évben éves bevételük több mint 
50 %-át közpénzből kapták, úgy kell 
tekinteni, hogy rendelkeznek a szükséges 
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pénzügyi, szakmai és adminisztratív 
kapacitással ahhoz, hogy a program 
keretében tevékenységeket végezzenek. 
Ezen intézmények nem kötelesek ezt 
további okmányokkal igazolni.

pénzügyi, szakmai és adminisztratív 
kapacitással ahhoz, hogy a program 
keretében tevékenységeket végezzenek. 
Ezen intézmények nem kötelesek ezt 
további okmányokkal igazolni. 

Az első bekezdésben meghatározott 
feltételeket nem teljesítő állami szervek, 
iskolák, felsőoktatási intézmények, 
valamint az oktatás, a képzés, az 
ifjúságügy és a sport területén 
tevékenykedő szervezetek számára elő kell 
írni, hogy dokumentumokkal bizonyítsák, 
hogy rendelkeznek a szükséges pénzügyi, 
szakmai és adminisztratív kapacitással
ahhoz, hogy a program keretében 
tevékenységeket végezzenek.

Indokolás

A módosítás célja a szöveg pontosítása, valamint annak biztosítása, hogy a program 
hozzáférhetőbb legyen az állami szervek, iskolák, felsőoktatási intézmények, valamint az 
oktatás, a képzés, az ifjúságügy és a sport területén tevékenykedő szervezetek számára. 

Módosítás 57

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 1 bekezdés – b a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(ba) a projektekből eredő, tényeken 
alapuló eredmények.

Módosítás 58
Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A folyamatos nyomon követésen kívül 
a Bizottság legkésőbb 2017 végéig értékelő 
jelentést készít a célkitűzések elérésében 
mutatott hatékonyságnak, a program 
eredményességének és európai hozzáadott 
értékének értékelése érdekében, tekintettel 

(2) A folyamatos nyomon követésen kívül 
a Bizottság éves értékelő jelentést készít a 
célkitűzések elérésében mutatott 
hatékonyságnak, a program 
eredményességének és európai hozzáadott 
értékének értékelése érdekében, tekintettel 
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a program megújítására, módosítására vagy 
felfüggesztésére vonatkozó határozatra. Az 
értékelés az egyszerűsítés hatályára, a 
belső és külső összehangoltságra, az összes 
célkitűzés folyamatos relevanciájára, 
valamint az intézkedéseknek az intelligens, 
fenntartható és inkluzív növekedés uniós 
prioritásaihoz való hozzájárulására terjed 
ki. Figyelembe veszi az elődprogramok
(egész életen át tartó tanulás, Fiatalok 
lendületben, Erasmus Mundus és más 
nemzetközi felsőoktatási programok) 
hosszú távú hatásainak értékelésekor 
kapott eredményeket is.

a program megújítására, módosítására vagy 
felfüggesztésére vonatkozó határozatra, és 
ezt a jelentést az Európai Parlament és a 
Tanács rendelkezésére bocsátja. Az 
értékelés az egyszerűsítés hatályára, a 
belső és külső összehangoltságra, az összes 
célkitűzés folyamatos relevanciájára, 
valamint az intézkedéseknek az intelligens, 
fenntartható és inkluzív növekedés uniós 
prioritásaihoz való hozzájárulására terjed 
ki. Figyelembe veszi az elődprogramok
(egész életen át tartó tanulás, Fiatalok 
lendületben, Erasmus Mundus és más 
nemzetközi felsőoktatási programok) 
hosszú távú hatásainak értékelésekor 
kapott eredményeket is.

Indokolás

Az „Erasmus mindenkinek” program 2012 és 2020 közötti hatékony nyomon követése 
érdekében az értékelési jelentéseket a Bizottságnak évente el kell készítenie, és be kell 
nyújtania azokat az Európai Parlamentnek.

Módosítás 59

Rendeletre irányuló javaslat
16 cikk – 4 bekezdés – 4 a francia bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– „Erasmus – Vállalkozói szellem": az 
európai iparágakhoz és a kkv-khoz 
kapcsolódik.
– „Erasmus – Egész életen át tartó 
tanulás": a felnőttoktatáshoz kapcsolódik;

Módosítás 60
Rendeletre irányuló javaslat
17 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1a. A Bizottság és a tagállamok ösztönzik 
az oktatás, képzés és tömegsport területén 
tevékenykedő nem kormányzati 
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szervezeteket, különösen az ifjúsági 
szervezeteket, hogy vegyenek részt a 
programban.

Indokolás

Mivel az „Erasmus mindenkinek” program legfőbb kedvezményezettjei a fiatalok, fontos, 
hogy az oktatás, képzés és tömegsport területén tevékenykedő nem kormányzati szervezetek, 
különösen az ifjúsági szervezetek részt vegyenek a programban. 

Módosítás 61
Rendeletre irányuló javaslat
17 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A program végrehajtása során a 
Bizottság és a tagállamok konkrét 
erőfeszítéseket tesznek az oktatási, 
szociális, nemi, fizikai, pszichológiai, 
földrajzi, gazdasági vagy kulturális 
okokból problémákkal küzdő személyek 
részvételének elősegítése érdekében.

(2) A program végrehajtása során a 
Bizottság és a tagállamok konkrét 
erőfeszítéseket tesznek az oktatási, 
szociális, nemi, fizikai, pszichológiai, 
földrajzi, gazdasági vagy kulturális 
okokból problémákkal küzdő személyek 
részvételének elősegítése érdekében. E 
célból az ilyen problémákkal küzdő 
személyek oktatáshoz, képzéshez és 
sporthoz történő hozzáférésének 
megkönnyítése érdekében a Bizottság és a 
tagállamok prioritásként kezelik az 
információs és kommunikációs 
technológiák, valamint az új technológiák 
alkalmazását.

Indokolás

Az információs és kommunikációs technológiák, valamint az új technológiák alkalmazásának 
részét kell képeznie a Bizottság és a tagállamok arra irányuló erőfeszítéseinek, hogy 
megkönnyítsék a fizikai, pszichológiai, földrajzi, gazdasági vagy kulturális okokból 
problémákkal küzdő személyek oktatáshoz, képzéshez és sporthoz történő hozzáférését.

Módosítás 62
Rendeletre irányuló javaslat
19 cikk – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a megfelelő uniós szakpolitikák, a) a megfelelő uniós szakpolitikák, 
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különösen a kultúra és a média, a 
foglalkoztatás, az egészségügy, a kutatás és 
innováció, a vállalkozások, az igazságügy, 
a fejlesztés és a kohéziós politika területén;

különösen a kultúra és a média, a 
foglalkoztatás, az egészségügy, a kutatás és 
innováció, az iparpolitika, a vállalkozások, 
az igazságügy, a fejlesztés és a kohéziós 
politika területén;

Indokolás

Az uniós iparpolitika az Unióban zajló oktatás, képzés, kutatás és fejlesztés egyik legfőbb 
kedvezményezettje.  Ezért az uniós iparpolitikát be kell vonni az „Erasmus mindenkinek” 
program szempontjából releváns uniós politikák közé.  

Módosítás 63

Rendeletre irányuló javaslat
21 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A tagállamoknak minden megfelelő 
intézkedést megtesznek annak érdekében, 
hogy felszámolják a program megfelelő 
működésének jogi és igazgatási akadályait, 
ideértve a vízumok adminisztrációját is.

(2) A tagállamoknak minden megfelelő 
intézkedést megtesznek annak érdekében, 
hogy felszámolják a program megfelelő és 
eredményes működésének jogi és 
igazgatási akadályait, ideértve a vízumok 
adminisztrációját is.

Módosítás 64

Rendeletre irányuló javaslat
22 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2a. A nemzeti hatóság ösztönzi a helyi és 
regionális hatóságokat és érdekelt feleket, 
hogy részt vegyenek a projektek 
végrehajtásának alakításában és nyomon 
követésében.

Módosítás 65
Rendeletre irányuló javaslat
23 cikk – 1 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A 21. cikk (3) bekezdésében említett 
előzetes megfelelőségi értékelés nemzeti 
hatóságtól való beérkezését követő két 
hónapon belül a Bizottság elfogadja, 
feltételesen elfogadja vagy elutasítja a 
nemzeti iroda kijelölését. A Bizottság nem 
létesít szerződéses kapcsolatot a nemzeti 
irodával addig, amíg nem fogadja el az 
előzetes megfelelőségi értékelést. 
Feltételes elfogadás esetén a Bizottság 
arányos óvintézkedéseket alkalmazhat a 
nemzeti irodával fennálló szerződéses 
viszonnyal kapcsolatban.

(1) A 21. cikk (3) bekezdésében említett 
előzetes megfelelőségi értékelés nemzeti 
hatóságtól való beérkezését követő két 
hónapon belül a Bizottság elfogadja, 
feltételesen elfogadja vagy elutasítja a 
nemzeti iroda kijelölését. A Bizottság nem 
létesít szerződéses kapcsolatot a nemzeti 
irodával addig, amíg nem fogadja el az 
előzetes megfelelőségi értékelést. A
nemzeti iroda lehető leghamarabbi 
kijelölése érdekében a Bizottság 
együttműködik az érintett tagállammal. A 
jelen rendelet elfogadását követően 
legfeljebb 9 hónappal a nemzeti irodát 
minden körülmények között ki kell jelölni, 
és munkaprogramját hivatalosan el kell 
fogadni. Feltételes elfogadás esetén a 
Bizottság arányos óvintézkedéseket 
alkalmazhat a nemzeti irodával fennálló 
szerződéses viszonnyal kapcsolatban.

Indokolás

E módosítás bevezetésére annak biztosítása érdekében volt szükség, hogy a tagállamok és a 
Bizottság együttműködjenek, és 2014. január 1-je előtt kijelöljék a nemzeti irodát és 
hivatalosan elfogadják annak munkaprogramját. 

Módosítás 66
Rendeletre irányuló javaslat
23 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A Bizottság a program kezdetekor még 
nem teljesített, az egész életen át tartó 
tanulás és a Fiatalok lendületben 
elődprogramokkal (2007–2013) 
kapcsolatos pénzügyi megállapodásainak 
tekintetében formalizálja a jogi 
kötelezettségeket, amint elfogadja a 
program céljára kijelölt nemzeti irodára 
vonatkozó előzetes megfelelőségi 
nyilatkozatot.

(2) A Bizottság a program kezdetekor még 
nem teljesített, az egész életen át tartó 
tanulás és a Fiatalok lendületben 
elődprogramokkal (2007–2013) 
kapcsolatos pénzügyi megállapodásainak 
tekintetében formalizálja és honlapján 
közzéteszi a jogi kötelezettségeket, amint 
elfogadja a program céljára kijelölt nemzeti 
irodára vonatkozó előzetes megfelelőségi 
nyilatkozatot.
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Indokolás

Az „Erasmus mindenkinek” program végrehajtásakor a bevált gyakorlatok cseréje és az 
átláthatóság lehetővé tétele érdekében az e bekezdésben említett információt közzé kell tenni 
az Európai Bizottság honlapján.

Módosítás 67
Rendeletre irányuló javaslat
23 cikk – 10 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

10a. A Bizottság honlapján közzéteszi és 
rendszeresen frissíti a tagállamok által 
kijelölt nemzeti irodákra vonatkozó 
valamennyi információt, a Bizottság és az 
egyes kijelölt nemzeti irodák között 
létrejött megállapodás tartalmát, valamint 
a program keretein belül folytatott 
fellépésekre – vissza nem térítendő 
támogatás formájában, valamint a 
program irányításáért felelős nemzeti 
irodák által viselt költségek támogatása 
formájában – a nemzeti irodák 
rendelkezésére bocsátott éves összegeket. 

Indokolás

Az átláthatóság és a bevált gyakorlatok megosztása érdekében a Bizottság honlapján 
közzéteszi és folyamatosan frissíti az e bekezdésben említett információkat.

Módosítás 68
Rendeletre irányuló javaslat
27 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a
teljesítményre vonatkozó kritériumokról 
szóló 13. cikk (7) bekezdésével és a
nemzeti irodák által irányított 
intézkedésekre vonatkozó rendelkezésekről 
szóló 22. cikk (2) bekezdésének 
módosítására vonatkozó 28. cikkel 
összhangban felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusokat fogadjon el.

A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 
nemzeti irodák által irányított 
intézkedésekre vonatkozó rendelkezésekről 
szóló 22. cikk (2) bekezdésének 
módosítására vonatkozó 28. cikkel 
összhangban felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusokat fogadjon el.
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Indokolás

A 13. cikkben említett teljesítménymutatókat a rendelet -I. melléklete fogja tartalmazni, nem 
pedig felhatalmazáson alapuló jogi aktusok révén határozzák meg azokat. 

Módosítás 69

Rendeletre irányuló javaslat
29 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A program végrehajtása során a Bizottság 
felhasználóbarát keret kialakítására 
törekszik világos, gyors és könnyű 
eljárásokkal, egyszerű szabályokkal, 
iránymutatással és tájékoztatással. A 
program végrehajtása folyamán a 
nyilvánosság számára nemzeti, regionális 
és helyi szinten átlátható értékelést kell 
biztosítani.
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