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TRUMPAS PAGRINDIMAS

Švietimas ir mokymas yra pagrindinės sudėtinės pažangaus, tvaraus ir integracinio augimo 
strategijos „Europa 2020“ bei valstybių narių integruotų ekonomikos augimo ir užimtumo 
politikos gairių dalys. Todėl Komisija ir Parlamentas pritaria ES paramos švietimui ir 
mokymui padidinimui 2014–2020 m., kad būtų pagerinti piliečių įgūdžiai ir padedama 
mažinti aukštą daugelio valstybių narių jaunimo nedarbo lygį.

Pasiūlymas dėl reglamento

Programa „Erasmus visiems“ bus įgyvendinama švietimo, mokymo, jaunimo reikalų ir 
sporto srityse; ja siekiama remti visą švietimo sektorių (įskaitant aukštojo mokslo, profesinio 
mokymo, suaugusiųjų švietimo, mokyklinio ugdymo sritis ir jaunimo veiklą) atsižvelgiant į 
visą gyvenimą trunkantį mokymąsi.

Komisija rekomenduoja įgyvendinant programą „Erasmus“ daugiausia dėmesio skirti 
trims pagrindinėms sritims:

 tarpvalstybiniam ir tarptautiniam besimokančių asmenų, jaunuolių, mokytojų ir 
darbuotojų judumui mokymosi tikslais;

 švietimo įstaigų bendradarbiavimui inovacijų ir gerosios patirties sklaidos 
tikslais, taip pat bendradarbiavimui su jaunimo organizacijomis ir politinės 
darbotvarkės rėmimui;

 trečiųjų šalių, įskaitant plėtros procese dalyvaujančias šalis, politinių reformų 
rėmimui ir gebėjimų stiprinimui, daugiausiai dėmesio skiriant kaimyninėms šalims 
ir tarptautiniam politiniam dialogui.

Programa „Erasmus visiems“ apima dabartines tarptautines („Erasmus Mundus“, 
„Tempus“, „Edulink“ ir „Alfa“) ir bendradarbiavimo su pramoninėmis šalimis programas ir 
grindžiama jų patirtimi.

2014–2020 m. programos „Erasmus visiems“ įgyvendinimo biudžetas yra 
17 299 mln. EUR, iš jų priemonėms švietimo, mokymo ir jaunimo reikalų srityse skiriama 
16 742 mln. EUR (65 proc. – švietimo srities darbuotojų judumui, 26 proc. –
bendradarbiavimui inovacijų ir gerosios patirties sklaidos tikslais, 4 proc. – politikos reformų 
rėmimui ir 2 proc. – administracinėms išlaidoms), programos „Jean Monnet“ veiklai –
318,4 mln. EUR ir priemonėms sporto srityje – 238,8 mln. EUR. Be to, preliminari 
1,8 mlrd. EUR suma bus skirta įvairioms išorės priemonėms, siekiant remti tarptautinį 
aukštojo mokslo matmenį. Šios lėšos bus skiriamos du kartus: pirmiesiems ketveriems 
metams ir likusiems trejiems metams, kad būtų užtikrintas stabilumas ir nuspėjamumas.

Pagal programą „Erasmus visiems“ skiriamas finansavimas bus naudojamas 
6 straipsnyje 1 dalyje nurodytoms priemonėms, susijusioms su parengiamąja, stebėsenos, 
kontrolės, audito ir vertinimo veikla, taip pat techninės pagalbos išlaidoms padengti. Komisija 
užtikrins paskolų, teikiamų studentams, gyvenantiems programoje dalyvaujančioje šalyje ir 
siekiantiems magistro laipsnį įgyti kitoje, garantijų finansavimą.

Nuomonės referentės pozicija

Nuomonės referentė remia Komisijos pasiūlymą dėl reglamento ir siūlo keletą 
pakeitimų:
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1. įtraukti į bendruosius programos tikslus siekį padidinti jaunesnių nei 35 metų 
amžiaus žmonių, dalyvaujančių mokymosi visą gyvenimą programoje, skaičių;

2. kaip vieną iš konkrečių programos tikslų ir priemonių įtraukti tikslą užtikrinti 
judumą su verslu susijusio mokymo srityje ir nustatyti susijusius rodiklius;

3. įtraukti ES pramonės politikos kryptis į ES „Erasmus visiems“ politikos kryptis;
4. užtikrinti galimybę dalyvauti programoje „Erasmus visiems“ nevyriausybinėms 

organizacijoms, ypač toms, kurios rūpinasi jaunimo reikalais švietimo, mokymo, 
jaunimo veiklos ir sporto visiems srityse;

5. naudotis IRT siekiant pagerinti galimybes dalyvauti programoje „Erasmus 
visiems“ asmenims, patiriantiems sunkumų dėl švietimo, socialinių, fizinių, 
psichologinių, geografinių, ekonominių ar kultūrinių priežasčių;

6. nustatyti tinkamumo gauti paskolų garantijas kriterijus, skirtus vienos 
dalyvaujančios šalies magistrantams, kurie mokosi doktorantūroje kitoje 
dalyvaujančioje šalyje;

7. veiklos kriterijus, nurodytus 5 ir 11 straipsniuose, apibrėžti šio reglamento 
1 priede, o ne deleguotuosiuose aktuose;

8. išbraukti iš paskirstymo kriterijų, susijusių su nacionalinės agentūros 
administruojamu finansavimu priemonėms pagal 6 straipsnio 1 dalį įgyvendinti, 
sąrašo kriterijus, susijusius su „pragyvenimo išlaidomis valstybėje narėje“, nes 
dėl to galėtų atsirasti bakalauro arba magistrantūros studijų studentų 
diskriminacija atsižvelgiant į jų gyvenamosios vietos valstybę narę;

9. užtikrinti programos „Erasmus visiems“ įgyvendinimo skaidrumą, pareikalaujant, 
kad Komisija savo interneto svetainėje paskelbtų informaciją apie paskirtąsias 
nacionalines agentūras, jų programas bei šiai programai įgyvendinti Komisijos 
joms numatytą metinį finansavimą;

10. užtikrinti Komisijos ir valstybių narių bendradarbiavimą, kad iki 2014 m. sausio 
1 d. būtų paskirtos nacionalinės agentūros, atsakingos už programos „Erasmus 
visiems“ valdymą;

11. užtikrinti proporcingą visų programoje dalyvaujančių šalių dalyvavimą.
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PAKEITIMAI

Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas ragina atsakingą Kultūros ir švietimo 
komitetą į savo pranešimą įtraukti šiuos pakeitimus:

Pakeitimas 1

Pasiūlymas dėl reglamento
3 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3) tai, kad valstybių narių ir trečiųjų šalių 
visuomenė programos „Erasmus“ 
pavadinimą laiko Sąjungos besimokančio 
asmens judumo sinonimu, reiškia, kad šį 
prekės ženklą reikėtų naudoti visuose 
pagrindiniuose Programa 
reglamentuojamuose švietimo lygmenyse;

(3) tai, kad valstybių narių ir trečiųjų šalių 
visuomenė programos „Erasmus“ 
pavadinimą laiko Sąjungos besimokančio 
asmens judumo sinonimu, reiškia, kad šį 
prekės ženklą reikėtų naudoti visuose 
pagrindiniuose Programa 
reglamentuojamuose švietimo lygmenyse
ir tobulinti šio prekės ženklo vertinimo bei 
stebėsenos priemones, taikomas tokiuose 
lygmenyse;

Pagrindimas

Siekiant užtikrinti programos sėkmę bei tinkamą viešųjų lėšų naudojimą ir nepakenkti ženklo 
„Erasmus“ geram vardui, labai svarbu tobulinti stebėsenos ir vertinimo metodus, visų pirma 
aiškiai apibrėžiant rodiklius ir metodus.

Pakeitimas 2

Pasiūlymas dėl reglamento
3 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3a) siekiant tęsti Europos švietimo 
politikos įgyvendinimą ir užtikrinti tolesnę 
ankstesnių programų – Mokymosi visą 
gyvenimą programos, „Veiklus 
jaunimas“, „Leonardo da Vinci“, 
„Comenius“, „Erasmus“, „Gruntvig“ –
sėkmę reikia išsaugoti standartinius 
programų pavadinimus;
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Pakeitimas 3

Pasiūlymas dėl reglamento
7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7) pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos 
veikimo 8 ir 10 straipsnius ir Pagrindinių 
teisių chartijos 21 ir 23 straipsnius 
Programa turėtų skatinti moterų ir vyrų 
lygybę ir kovoti su diskriminacija dėl 
lyties, rasės, etninės kilmės, religijos ar 
tikėjimo, negalios, amžiaus ar seksualinės 
orientacijos;

(7) pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos 
veikimo 8 ir 10 straipsnius ir Pagrindinių 
teisių chartijos 21 ir 23 straipsnius 
Programa turėtų skatinti moterų ir vyrų 
lygybę ir kovoti su diskriminacija dėl 
lyties, rasės, etninės kilmės, religijos ar 
tikėjimo, negalios, amžiaus ar seksualinės 
orientacijos. Šis siekis turi būti atspindėtas 
vykdant konkrečius stebėsenos ir 
vertinimo veiksmus, siekiant užtikrinti, 
kad programa būtų įgyvendinama 
laikantis šių tikslų;

Pagrindimas

Siekiant užtikrinti programos sėkmę bei tinkamą viešųjų lėšų naudojimą ir nepakenkti ženklo 
„Erasmus“ geram vardui, labai svarbu tobulinti stebėsenos ir vertinimo metodus, visų pirma 
aiškiai apibrėžiant rodiklius ir metodus.

Pakeitimas 4
Pasiūlymas dėl reglamento
10 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(10) Siekdama remti judumą, lygias 
galimybes ir studijų meistriškumą, Sąjunga 
turėtų nustatyti Europos paskolų garantijų 
sistemą, kuri padėtų studentams, 
nepriklausomai nuo jų socialinės padėties, 
studijuoti magistrantūroje kitoje 
dalyvaujančioje šalyje. Ši sistema turėtų 
būti prieinama finansų institucijoms, 
teikiančioms paskolas studentams 
palankiomis sąlygomis magistrantūros 
studijoms kitoje dalyvaujančioje šalyje 
finansuoti; 

(10) siekdama remti judumą, lygias 
galimybes ir studijų meistriškumą, Sąjunga 
turėtų nustatyti Europos paskolų garantijų 
sistemą, kuri padėtų studentams, 
nepriklausomai nuo jų socialinės padėties, 
studijuoti magistrantūroje arba 
doktorantūroje kitoje dalyvaujančioje 
šalyje. Ši sistema turėtų būti prieinama 
finansų institucijoms, teikiančioms 
paskolas studentams palankiomis 
sąlygomis magistrantūros arba 
doktorantūros studijoms kitoje 
dalyvaujančioje šalyje finansuoti; Tačiau ji 
neturėtų sutapti su programoje 
„Horizontas 2020“ numatyta programa 



AD\909268LT.doc 7/34 PE487.940v02-00

LT

„Marie Curie veiksmai“;

Pagrindimas

Inovacijų ir mokslinių tyrimų plėtra yra itin svarbus ES konkurencingumo veiksnys ir yra 
glaudžiai susijusi su aukštojo mokslo įstaigomis. Todėl svarbu, kad paskolų garantijų 
priemonės pagal programą „Erasmus visiems“ būtų taikomos ir magistrantams, norintiems 
baigti doktorantūros studijas kitoje dalyvaujančioje šalyje.

Pakeitimas 5

Pasiūlymas dėl reglamento
14 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(14) pagal atnaujintą Kopenhagos procesą 
(2011–2020 m.) nustatyta didelių užmojų ir 
globali Europos profesinio rengimo vizija 
ir raginta pagal Sąjungos švietimo 
programas skirti paramą, kuri padėtų siekti 
nustatytų prioritetų, įskaitant tarptautinį 
judumą ir valstybių narių įgyvendinamas 
reformas;

(14) pagal atnaujintą Kopenhagos procesą 
(2011–2020 m.) nustatyta didelių užmojų ir 
globali Europos profesinio rengimo vizija 
ir raginta pagal Sąjungos švietimo 
programas skirti paramą, kuri padėtų siekti 
nustatytų prioritetų, įskaitant tarptautinį 
judumą ir valstybių narių įgyvendinamas 
reformas. Šią politiką reikėtų remti ir 
priskirti prie Programos prioritetų. Be to, 
profesinis rengimas ir mokymas atlieka 
labai svarbų vaidmenį kuriant 
moksliniams tyrimams ir inovacijoms 
tinkamas sąlygas, todėl itin svarbu 
atkreipti dėmesį į šią Programos dalį;

Pakeitimas 6

Pasiūlymas dėl reglamento
15 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(15) būtina sustiprinti Europos mokyklų 
bendradarbiavimo, mokyklų darbuotojų ir 
besimokančių asmenų judumo 
intensyvumą ir mastą, kad būtų 
įgyvendinami komunikato „Gebėjimų 
ugdymas XXI amžiuje: Europos 
bendradarbiavimo mokyklų klausimais 
darbotvarkė“ prioritetai, visų pirma 

(15) būtina sustiprinti Europos mokyklų 
bendradarbiavimo, mokyklų darbuotojų ir 
besimokančių asmenų judumo 
intensyvumą ir mastą, kad būtų 
įgyvendinami komunikato „Gebėjimų 
ugdymas XXI amžiuje: Europos 
bendradarbiavimo mokyklų klausimais 
darbotvarkė“ prioritetai, visų pirma 
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didinama Sąjungos mokyklinio lavinimo 
kokybė, ypač tokie aspektai kaip 
kompetencijos plėtotė, skatinamos 
vienodos galimybės ir įtrauktis švietimo 
sistemose ir institucijose bei stiprinama 
mokytojo profesija ir mokyklų vadovų 
vaidmuo. Tokiomis aplinkybėmis itin daug 
dėmesio turėtų būti skiriama tokiems 
strateginiams tikslams kaip mokyklos 
nebaigiančių asmenų skaičiaus mažinimas, 
pagrindinių įgūdžių ugdymo gerinimas, 
ikimokyklinio ugdymo ir priežiūros 
kokybės didinimas ir populiarinimas, taip 
pat mokytojų ir mokyklų vadovų 
profesinės kompetencijos didinimas, vaikų 
iš migrantų arba nepalankioje socialinėje ar 
ekonominėje padėtyje esančių šeimų 
galimybių mokytis gerinimas;

didinama Sąjungos mokyklinio lavinimo 
kokybė, ypač tokie aspektai kaip 
kompetencijos plėtotė, skatinamos 
vienodos galimybės ir įtrauktis švietimo
sistemose ir institucijose bei stiprinama 
mokytojo profesija ir mokyklų vadovų 
vaidmuo. Tokiomis aplinkybėmis itin daug 
dėmesio turėtų būti skiriama tokiems 
strateginiams tikslams kaip mokyklos 
nebaigiančių asmenų skaičiaus mažinimas, 
pagrindinių įgūdžių ugdymo gerinimas, 
ikimokyklinio ugdymo ir priežiūros 
kokybės didinimas ir populiarinimas, taip 
pat mokytojų ir mokyklų vadovų 
profesinės kompetencijos didinimas, vaikų 
iš migrantų arba nepalankioje socialinėje ar 
ekonominėje padėtyje esančių šeimų 
galimybių mokytis gerinimas. Be to, 
siekiant prisitaikyti prie daugelyje darbo 
vietų prasidėjusios globalizacijos, 
ypatingą dėmesį reikėtų skirti užsienio 
kalbų įgūdžių gerinimui;

Pakeitimas 7

Pasiūlymas dėl reglamento
19 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(19) Programa turėtų prisidėti prie aukšto 
Europos integracijos studijų lygio 
užtikrinimo visame pasaulyje, visų pirma ji 
turėtų remti institucijas, turinčias Europos 
valdymo struktūrą ir vykdančias veiklą 
įvairiausiose Sąjungai aktualiose politikos 
srityse, nesiekiančias pelno ir teikiančias 
pripažįstamus kvalifikacinius ir mokslo 
laipsnius;

(19) Programa turėtų prisidėti prie aukšto 
Europos integracijos studijų lygio 
užtikrinimo visame pasaulyje, visų pirma ji 
turėtų remti institucijas, turinčias Europos 
valdymo struktūrą ir vykdančias veiklą 
įvairiausiose Sąjungai aktualiose politikos 
srityse, nesiekiančias pelno ir teikiančias 
pripažįstamus kvalifikacinius ir mokslo 
laipsnius. Prie jų taip pat reikėtų priskirti 
jaunimo organizacijas ir jaunimo 
politikos ekspertus;

Pakeitimas 8

Pasiūlymas dėl reglamento
19 a konstatuojamoji dalis (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(19a) reikia stiprinti Programos ir 
švietimo, mokymo, jaunimo ir sporto 
srityse veikiančių pilietinės visuomenės 
organizacijų sąsajas nacionaliniu ir ES 
lygmenimis. Itin svarbu aiškiai nustatyti 
atsakomybės už mokymosi visą gyvenimą 
strategijas ir politiką lygmenį. Pilietinė 
visuomenė atlieka svarbiausią vaidmenį 
siekiant, kad būtų atsižvelgiama į 
suinteresuotųjų šalių idėjas ir jiems 
rūpestį keliančius klausimus visais 
lygmenimis ir yra nepertraukiamo 
Sąjungos ir jos piliečių dialogo siekiant 
paversti Europos mokymosi visą gyvenimą 
erdvę tikrove pagrindas;

Pakeitimas 9

Pasiūlymas dėl reglamento
21 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(21) didesnis kvalifikacijų ir kompetencijos 
skaidrumas ir plačiau naudojamos 
Sąjungos priemonės turėtų padėti didinti 
judumą visoje Europoje ir įgyvendinti 
mokymosi visą gyvenimą tikslą, o drauge 
didinti švietimo ir mokymo kokybę ir 
lengvinti profesinį judumą tiek tarp šalių, 
tiek tarp sektorių. Jaunuoliams (įskaitant 
profesinių mokyklų moksleivius) suteikus 
galimybių susipažinti su kitose šalyse 
taikomais metodais, praktika ir 
technologijomis, išaugtų jų galimybės 
įsidarbinti, be to, jiems būtų patrauklesnės 
tarptautinio pobūdžio darbo vietos;

(21) didesnis kvalifikacijų ir kompetencijos 
skaidrumas ir plačiau naudojamos 
Sąjungos priemonės turėtų padėti didinti 
judumą visoje Europoje ir įgyvendinti 
mokymosi visą gyvenimą tikslą, o drauge 
didinti švietimo ir mokymo kokybę ir 
palengvins profesinį judumą tiek tarp šalių, 
tiek tarp sektorių. Jaunuoliams (įskaitant 
profesinių mokyklų moksleivius) suteikus 
galimybių susipažinti su kitose šalyse 
taikomais metodais, praktika ir 
technologijomis, dar labiau išaugs jų 
galimybės įsidarbinti Europos rinkoje, taip 
pat bus skatinamas darbo jėgos judumas;

Pakeitimas 10

Pasiūlymas dėl reglamento
22 konstatuojamoji dalis



PE487.940v02-00 10/34 AD\909268LT.doc

LT

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(22) šiuo tikslu rekomenduojama plačiau 
naudoti vieną kvalifikacijų ir gebėjimų 
skaidrumo užtikrinimo priemonę 
(Europass), nustatytą 2004 m. gruodžio 
15 d. Europos Parlamento ir Tarybos 
sprendimu Nr. 2241/2004/EB, Europos 
kvalifikacijų sandarą (EKS), kaip nustatyta 
2008 m. balandžio 23 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos rekomendacijoje, 
Europos profesinio mokymo kreditų 
perkėlimo sistemą (ECVET), kaip 
nustatyta 2009 m. birželio 18 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos rekomendacijoje, ir 
Europos kreditų perkėlimo sistemą 
(ECTS);

(22) šiuo tikslu rekomenduojama plačiau 
naudoti vieną kvalifikacijų ir gebėjimų 
skaidrumo užtikrinimo priemonę 
(Europasas), nustatytą 2004 m. gruodžio 
15 d. Europos Parlamento ir Tarybos 
sprendimu Nr. 2241/2004/EB, Europos 
kvalifikacijų sandarą (EKS), kaip nustatyta 
2008 m. balandžio 23 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos rekomendacijoje, 
Europos profesinio mokymo kreditų 
perkėlimo sistemą (ECVET), kaip 
nustatyta 2009 m. birželio 18 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos rekomendacijoje, ir 
Europos kreditų perkėlimo sistemą 
(ECTS); Be to, svarbu skatinti vykdant 
Programą įgyvendinti profesinio rengimo 
strategijas ir politiką bei užtikrinti 
veiksmingesnį jų įgyvendinimą;

Pakeitimas 11

Pasiūlymas dėl reglamento
24 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(24) būtina užtikrinti, kad visa pagal šią 
Programą vykdoma veikla teiktų 
papildomos naudos Europai, papildytų 
valstybių narių veiklą ir atitiktų Sutarties 
dėl Europos Sąjungos veikimo 167 
straipsnio 4 dalį bei derėtų su kita Sąjungos 
veikla, visų pirma tokiose srityse kaip 
kultūra, moksliniai tyrimai, pramonės ir 
regioninė politika, plėtros politika ir išorės 
santykiai;

(24) būtina užtikrinti, kad visa pagal šią 
Programą vykdoma veikla teiktų 
papildomos naudos Europai, papildytų 
valstybių narių veiklą ir atitiktų Sutarties 
dėl Europos Sąjungos veikimo 167 
straipsnio 4 dalį bei derėtų su kita Sąjungos 
veikla, visų pirma tokiose srityse kaip 
kultūra, moksliniai tyrimai, pramonės ir 
regioninė politika, plėtros politika ir išorės 
santykiai. Tai galima užtikrinti tik 
plėtojant tinkamas vertinimo ir stebėsenos 
priemones;

Pagrindimas

Siekiant užtikrinti programos sėkmę bei tinkamą viešųjų lėšų naudojimą ir nepakenkti ženklo 
„Erasmus“ geram vardui, labai svarbu tobulinti stebėsenos ir vertinimo metodus, visų pirma 
aiškiai apibrėžiant rodiklius ir metodus.
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Pakeitimas 12
Pasiūlymas dėl reglamento
33 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(33) siekiant, kad Programos įgyvendinimo 
laikotarpiu būtų nedelsiant reaguojama į 
kintančias reikmes, pagal Sutarties dėl 
Europos Sąjungos veikimo 290 straipsnį 
Komisijai turėtų būti suteikti įgaliojimai 
priimti aktus dėl veiklos kriterijų nuostatų 
ir nacionalinių agentūrų valdomos veiklos. 
Ypač svarbu, kad Komisija parengiamųjų 
darbų metu tinkamai konsultuotųsi, taip pat 
ir su ekspertais. Atlikdama su 
deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį 
darbą ir rengdama jų tekstus, Komisija 
turėtų užtikrinti, kad atitinkami dokumentai 
būtų vienu metu, laiku ir tinkamai 
perduodami Europos Parlamentui ir 
Tarybai;

(33) siekiant, kad Programos įgyvendinimo 
laikotarpiu būtų nedelsiant reaguojama į 
kintančias reikmes, pagal Sutarties dėl 
Europos Sąjungos veikimo 290 straipsnį 
Komisijai turėtų būti suteikti įgaliojimai 
priimti aktus nacionalinių agentūrų 
valdomos veiklos. Ypač svarbu, kad 
Komisija parengiamųjų darbų metu 
tinkamai konsultuotųsi, taip pat ir su 
ekspertais. Atlikdama su deleguotaisiais 
aktais susijusį parengiamąjį darbą ir 
rengdama jų tekstus, Komisija turėtų 
užtikrinti, kad atitinkami dokumentai būtų 
vienu metu, laiku ir tinkamai perduodami 
Europos Parlamentui ir Tarybai;

Pagrindimas

Siekiant užtikrinti skaidrumą ir suteikti galimybę visiems potencialiems naudos gavėjams 
pasirengti dalyvauti 2014–2020 m. programoje „Erasmus visiems“, nacionalinių agentūrų 
valdomos veiklos kriterijai turi būti įtraukti į reglamentą, o ne nustatomi vėliau Komisijos 
deleguotaisiais aktais.

Pakeitimas 13

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Programa skirta visų lygmenų švietimui 
atsižvelgiant į mokymosi visą gyvenimą 
perspektyvą, visų pirma aukštajam 
mokslui, profesiniam rengimui ir 
suaugusiųjų mokymui(si), bendrajam 
lavinimui ir jaunimo reikalams.

3. Programa skirta visų lygmenų švietimui 
atsižvelgiant į mokymosi visą gyvenimą 
perspektyvą, visų pirma aukštajam 
mokslui, profesiniam rengimui ir 
suaugusiųjų mokymui(si), bendrajam 
lavinimui, neformaliajam mokymui ir 
jaunimo reikalams.
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Pakeitimas 14

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 2 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. neformaliojo mokymosi sistema –
paprastai planuojama ir organizuojama 
mokymo veikla, tačiau neįtraukta į
formaliojo švietimo ir mokymo sistemą;

2. neformalusis mokymas –
organizuojamas procesas, kuris suteikia 
žmonėms galimybę puoselėti tas savo 
vertybes ir ugdyti tuos savo įgūdžius ir 
gebėjimus, kurių neapima formaliojo 
švietimo ir mokymo pagrindų sistema;

Pakeitimas 15

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 5 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. politinių reformų rėmimas – bet kokia 
veikla, kuria remiamas ir skatinamas 
švietimo ir mokymo sistemų 
modernizavimas valstybėms narėms 
bendradarbiaujant politiniu lygmeniu, visų 
pirma naudojantis atviruoju koordinavimo 
metodu;

5. politinių reformų rėmimas – bet kokia 
veikla, kuria remiamas ir skatinamas 
švietimo ir mokymo sistemų 
modernizavimas valstybėms narėms 
bendradarbiaujant politiniu lygmeniu, visų 
pirma naudojantis atviruoju koordinavimo 
metodu, įskaitant struktūrinį dialogą su 
pilietine visuomene ir neformaliojo 
ugdymo bei jaunimo organizacijomis;

Pakeitimas 16

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 7 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7. darbuotojai – asmenys, kurie kaip 
specialistai arba kaip savanoriai dalyvauja 
švietimo, mokymo ar jaunimo
neformaliojo mokymosi veikloje. Tai gali 
būti dėstytojai, bendrųjų ir specialybės 
dalykų mokytojai, mokyklų vadovai, su 

7. darbuotojai – asmenys, kurie kaip 
specialistai arba kaip savanoriai dalyvauja 
švietimo, mokymo ar neformaliojo 
mokymosi veikloje. Tai gali būti dėstytojai, 
bendrųjų ir specialybės dalykų mokytojai, 
mokyklų vadovai, su jaunimu dirbantys 
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jaunimu dirbantys asmenys ir 
neakademiniai darbuotojai;

asmenys ir neakademiniai darbuotojai;

Pakeitimas 17

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 17 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

17. jaunimo veikla – jaunuolių
savarankiškai ar su grupe vykdoma 
nemokyklinė veikla (pavyzdžiui, jaunimo 
mainai ar savanoriška veikla), kuriai
būdingas neformalusis mokymasis;

17. jaunimo veikla – jaunų žmonių
individualiai ar su grupe vykdoma 
nemokyklinė veikla (pavyzdžiui, jaunimo 
mainai, savanoriška veikla ar jaunimo 
mokymas), pagrįsta neformaliojo mokymo
metodais;

Pakeitimas 18

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 28 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

28a. struktūrinis dialogas – galimybės 
viešai išreikšti nuomonę ir forumai 
nevyriausybinių organizacijų ir kitų 
suinteresuotųjų šalių indėliui rengiant 
strategijas ir politiką užtikrinti;

Pakeitimas 19

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 2 dalies c a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ca) dėl juos įgyvendinant skiriamo 
ypatingo dėmesio ilgalaikiam poveikiui ir 
– jeigu jie pagrįsti įrodymais – esant 
galimybei, įrodymais pagrįstai analizei.

Pakeitimas 20
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Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Programa siekiama sukurti sklandžiai 
veikiančias ir veiksmingas mokymosi visą 
gyvenimą struktūras, kurių pagrindą 
sudarytų geriausia patirtis ir įrodymais 
pagrįsti tyrimai, ir įtraukti mokymąsi visą 
gyvenimą su daugybę skirtingų formaliojo 
ir neformaliojo švietimo paslaugų teikėjų į 
esama sistemas bei skatinti teigiamą 
požiūrį į mokymąsi visą gyvenimą.

Pakeitimas 21

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 2 dalies pirma a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Visų pirma taip pat siekiama prisidėti prie 
šių tikslų:
a) padidinti vyresnių kaip 35 metų 
asmenų, dalyvaujančių mokymosi visą 
gyvenimą programoje, skaičių.
b) paversti mokymąsi visą gyvenimą 
visiems prieinama galimybe.
c) didinti jaunimo užimtumą. 

Pagrindimas

Švietimas ir profesinis parengimas tiesiogiai padeda gauti deramą ir gerai apmokamą darbą. 
Didesnis užimtumo, ypač jaunimo, lygis valstybėse narėse yra pagrindinis ES tikslas ir turėtų 
būti vienas iš bendrųjų programos „Erasmus visiems“ tikslų.

Pakeitimas 22

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio a punkto pirmos įtraukos pirma įtrauka
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– dalyvių, įgijusių svarbiausių gebėjimų ir 
(arba) įgūdžių, didinančių jų galimybes 
įsidarbinti, procentinė dalis;

– dalyvių, įgijusių svarbiausių gebėjimų ir 
(arba) įgūdžių, didinančių jų galimybes 
įsidarbinti, procentinė dalis, nustatyta 
remiantis objektyviais kriterijais, 
pavyzdžiui, užimtumo lygiu baigus mokslą 
arba dalyvių, kurie mokydamiesi dirbo, 
procentu;

Pagrindimas

Siekiant užtikrinti programos sėkmę bei tinkamą viešųjų lėšų naudojimą ir nepakenkti ženklo 
„Erasmus“ geram vardui, labai svarbu tobulinti stebėsenos ir vertinimo metodus, visų pirma 
aiškiai apibrėžiant rodiklius ir metodus. Šie rodikliai ir metodai neturi būti vien grindžiami 
subjektyviais pareiškimais, bet į juos turi būti kuo daugiau įtraukta objektyvaus vertinimo 
aspektų.

Pakeitimas 23
Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio a punkto pirmos įtraukos 2 a įtrauka (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– dalyvaujančių verslininkų, kurie 
patobulino savo pagrindinius įgūdžius ir 
(arba) su verslu susijusią kvalifikaciją, 
procentinė dalis.

Pagrindimas

Būtinas konkretus rodiklis, skirtas stebėti verslo įgūdžių, ypač jaunimo, tobulinimą, siekiant 
pabrėžti būtinybę toliau skatinti jaunų verslininkų švietimą ir mokymą.

Pakeitimas 24

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio a punkto pirmos įtraukos antra įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– jaunų dalyvių, kuriems ši patirtis padėjo 
pasirengti dalyvauti socialiniame ir
politiniame gyvenime, procentinė dalis

– jaunų dalyvių, kuriems ši patirtis padėjo 
pasirengti dalyvauti versle, socialiniame ar
politiniame gyvenime, procentinė dalis;
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Pakeitimas 25
Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio c punkto įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) remti Europos mokymosi visą gyvenimą 
erdvės kūrimą, skatinti nacionalinio 
lygmens politines reformas, remti švietimo 
ir mokymo, įskaitant neformalųjį, sistemų 
modernizaciją, remti Europos 
bendradarbiavimą jaunimo reikalų srityje, 
visų pirma stiprinant politinį 
bendradarbiavimą, geriau naudoti 
pripažinimo ir skaidrumo priemones ir 
skleisti gerąją patirtį.

c) remti Europos mokymosi visą gyvenimą 
erdvės kūrimą, ypatingą dėmesį skiriant 
profesiniam rengimui ir mokymui, skatinti 
nacionalinio lygmens politines reformas, 
remti švietimo ir mokymo, įskaitant
savišvietą ir neformalųjį mokymąsi bei 
gebėjimų ugdymą, sistemų modernizaciją, 
remti Europos bendradarbiavimą jaunimo 
reikalų ir mokymosi visą gyvenimą srityje, 
visų pirma stiprinant politinį 
bendradarbiavimą, geriau naudoti 
pripažinimo ir skaidrumo priemones ir 
skleisti gerąją patirtį.

Pakeitimas 26
Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio d punkto pirma įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– Susijęs rodiklis: ES aukštojo mokslo 
institucijų, dalyvaujančių judumo ir 
bendradarbiavimo veikloje, skaičius;

– Susijęs rodiklis: ES ir trečiųjų šalių
aukštojo mokslo institucijų, dalyvaujančių 
tarptautinio judumo ir bendradarbiavimo 
veikloje, skaičius;

Pagrindimas

Pakeitimu siekiama užtikrinti aiškumą ir nuoseklumą.

Pakeitimas 27

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio d a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

da) gerinti mokymą siekiant atgaivinti 
senus įgūdžius ir įgyti naujų įgūdžių, 
kurių reikia ES pramonės 
konkurencingumui užtikrinti;



AD\909268LT.doc 17/34 PE487.940v02-00

LT

Pakeitimas 28

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio e punkto pirma įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– Susijęs rodiklis: kalbinius įgūdžius 
pagerinusių dalyvių procentinė dalis

– Susijęs rodiklis: kalbinius įgūdžius 
pagerinusių dalyvių procentinė dalis, šiuos 
įgūdžius visų pirma vertinant pagal 
objektyvius kriterijus, pavyzdžiui, 
sėkmingai išlaikytus kalbos testus;

Pagrindimas

Siekiant užtikrinti programos sėkmę bei tinkamą viešųjų lėšų naudojimą ir nepakenkti ženklo 
„Erasmus“ geram vardui, labai svarbu tobulinti stebėsenos ir vertinimo metodus, visų pirma 
aiškiai apibrėžiant rodiklius ir metodus. Šie rodikliai ir metodai neturi būti vien grindžiami 
subjektyviais pareiškimais, bet į juos turi būti kuo daugiau įtraukta objektyvaus vertinimo 
aspektų.

Pakeitimas 29
Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) pavienių asmenų judumas mokymosi 
tikslais;

a) pavienių asmenų, įskaitant verslo 
sektoriaus atstovus, judumas mokymosi 
tikslais, inter alia, dalyvaujant gamybinės 
praktikos programose;

Pakeitimas 30
Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) aukštųjų mokyklų studentų ir profesinių 
mokyklų moksleivių, taip pat neformalioje 
veikloje dalyvaujančių jaunuolių, 
tarptautinio judumo tarp Programoje 

a) aukštųjų mokyklų studentų, profesinių 
mokyklų moksleivių ir besimokančių 
suaugusiųjų, taip pat neformalioje veikloje 
dalyvaujančių jaunuolių, tarptautinio 



PE487.940v02-00 18/34 AD\909268LT.doc

LT

dalyvaujančių šalių, kaip nustatyta 18 
straipsnyje. Judumo tikslas gali būti 
studijos institucijoje partnerėje, stažuotė 
užsienyje ar dalyvavimas jaunimo
veikloje, visų pirma savanoriškoje.
Judumas, kurio tikslas – užsienyje baigti 
magistrantūros studijas, remiamas pagal 
studentų paskolų garantijų sistemą, kaip 
nustatyta 14 straipsnio 3 dalyje;

judumo tarp Programoje dalyvaujančių 
šalių, kaip nustatyta 18 straipsnyje. Judumo 
tikslas gali būti studijos institucijoje 
partnerėje, stažuotė arba darbo ir 
mokymosi sutartys užsienyje ar 
dalyvavimas veikloje, įskaitant 
savanoriškąją veiklą. Judumas, kurio 
tikslas – užsienyje baigti magistrantūros ir 
doktorantūros studijas, remiamas pagal 
studentų paskolų garantijų sistemą, kaip 
nustatyta 14 straipsnio 3 dalyje;

Pakeitimas 31
Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) tarptautinis darbuotojų judumas 
dalyvaujančiose šalyse reglamentuojamas 
18 straipsnyje. Tai judumas mokymo arba 
kvalifikacijos kėlimo užsienyje tikslais.

b) tarptautinis darbuotojų judumas 
dalyvaujančiose šalyse reglamentuojamas 
18 straipsnyje. Tai judumas mokymo arba 
kvalifikacijos kėlimo užsienyje tikslais, be 
to, ši tvarka taikoma ir verslo sektoriui.

Pagrindimas

Jaunųjų verslininkų judumas mokymosi tikslais yra svarbus pramonės politikos įgyvendinimo 
ir ES konkurencingumo užtikrinimo veiksnys.

Pakeitimas 32
Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 dalies b a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ba) visų besimokančių asmenų, nesvarbu, 
koks jų universitetas ir (arba) kilmės 
šalies mokymosi įstaiga, lygių galimybių 
bendradarbiavimo ir judumo srityse.

Pagrindimas

Lygybės ir nediskriminavimo principas turi būti taikomas ir bendradarbiavimui inovacijų bei 
gerosios patirties srityse.
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Pakeitimas 33

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Šia veikla bus remiamas judumas 
mokymosi, švietimo ir mokymo visą 
gyvenimą tikslais, siekiant skleisti visus 
šiuos įgūdžius ir amatus.

Pakeitimas 34

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) švietimo, mokymo ir (arba) jaunimo ar 
susijusiuose sektoriuose veikiančių 
organizacijų tarptautinės strateginės 
partnerystės, padedančios plėtoti ir 
įgyvendinti bendras iniciatyvas ir 
skatinančios dalytis patirtimi ir moksline 
informacija;

a) švietimo, mokymo, gebėjimų ugdymo ir 
(arba) jaunimo ar susijusiuose sektoriuose 
veikiančių organizacijų tarptautinės 
strateginės partnerystės, padedančios 
plėtoti ir įgyvendinti bendras iniciatyvas ir 
skatinančios dalytis patirtimi ir moksline 
informacija;

Pakeitimas 35

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 1 dalies a a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

aa) tarpvalstybinio, be kita ko, formaliojo 
ir neformaliojo mokymą siūlančių 
organizacijų ir institucijų, įmonių ir 
pilietinės visuomenės bendradarbiavimo, 
daugiausia dėmesio skiriant pripažinimui 
ir paramai, kuriais siekiama ilgalaikio 
sisteminio poveikio modernizuojant ir 
įvairinant švietimo ir mokymo sistemas;
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Pakeitimas 36

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 1 dalies b punkto pirma įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– aukštojo mokslo institucijų ir įmonių 
žinių sąjungų, suteikiančių reikiamų 
mokymosi galimybių ir taip skatinančių 
kūrybiškumą, inovacijas ir verslumą, 
įskaitant naujų mokymo programų 
rengimą;

– aukštojo mokslo institucijų ir įmonių 
žinių sąjungų, suteikiančių reikiamų 
mokymosi galimybių ir taip skatinančių 
kūrybiškumą, inovacijas ir verslumą, 
įskaitant naujų mokymo programų ir naujų 
mokymosi metodų rengimą;

Pagrindimas

Švietimas vykdomas ir dėstant mokymo programų turinį, ir taikant mokymo metodus. 
Įstaigoms bendradarbiaujant taip pat turi būti sudarytos sąlygos rengti naujoviškus mokymo 
metodus.

Pakeitimas 37
Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 1 dalies b punkto antra įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– vadinamųjų įgūdžių sąjungų, kuriose 
dalyvaujantys švietimo ir mokymo 
paslaugų teikėjai ir įmonės, siekia didinti 
įsidarbinimo galimybes, rengti naujų tam 
tikram sektoriui aktualių mokymo 
programų, plėtoti naujoviškus profesinio 
rengimo metodus ir diegti Sąjungos 
lygmens pripažinimo priemones;

– vadinamųjų įgūdžių sąjungų, kuriose 
dalyvaujantys švietimo ir mokymo 
paslaugų teikėjai ir įmonės, siekia didinti 
įsidarbinimo galimybes, rengti naujų tam 
tikram sektoriui aktualių mokymo 
programų, plėtoti naujoviškus profesinio 
rengimo metodus, taip pat ir 
naudodamiesi IRT, ir diegti Sąjungos 
lygmens pripažinimo priemones;

Pagrindimas

Švietimo ir mokymo paslaugų teikėjai turėtų naudotis IRT, kad taip būtų atveriamos karjeros 
perspektyvos, rengiamos naujos tam tikram sektoriui aktualios mokymo programos, plėtojami 
naujoviški profesinio rengimo metodai ir taikomos abipusio pripažinimo priemonės ES 
lygmeniu.

Pakeitimas 38
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Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 1 dalies b a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ba) menų ir amatų mokymo tinklų ir 
sąjungų ir kultūros paveldo išsaugojimo 
gebėjimų.

Pakeitimas 39

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 1 dalies c a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ca) kad žmonės mokytųsi visą gyvenimą 
užsitikrindami galimybę sėkmingai kilti 
karjeros laiptais ir geresnes galimybes 
įsidarbinti.

Pakeitimas 40

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Ši veikla taip pat apima 
administracinę paramą pilietinės 
visuomenės organizacijoms, kurios vykdo 
veiklą mokymosi visą gyvenimą, 
formaliojo ir neformaliojo mokymo 
srityse, ypatingą dėmesį skirdamos 
jaunimui.

Pakeitimas 41
Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) atitinkamų Europos suinteresuotųjų šalių 
politiniu dialogu švietimo, mokymo ir 

c) atitinkamų Europos suinteresuotųjų šalių 
politiniu dialogu švietimo, mokymo, 
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jaunimo reikalų srityse; jaunimo reikalų, kultūros ir verslo srityse;

Pakeitimas 42

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio antraštinė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

„Jean Monnet“ veikla ES studijos ir „Jean Monnet“ veikla

Pakeitimas 43

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio c punkto ii a papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

iia) Mastrichte įsikūrusį Europos viešojo 
administravimo institutą;

Pakeitimas 44

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio c punkto ii b papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

iib) Tryre įsikūrusią Europos teisės 
akademiją;

Pakeitimas 45

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio c punkto ii c papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

iic) Midelfarte įsikūrusią Europos 
specialiojo ugdymo plėtros agentūrą;



AD\909268LT.doc 23/34 PE487.940v02-00

LT

Pakeitimas 46

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio c punkto ii d papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

iid) Nicoje įsikūrusį Tarptautinį Europos 
mokymo centrą (CIFE);

Pakeitimas 47

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio c punkto įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) skatinant visuomenę sportuoti, remti 
socialinę sanglaudą, lygias galimybes ir 
sveikatinamąją fizinę veiklą;

c) skatinant visuomenę sportuoti, remti 
socialinę sanglaudą, lygias galimybes ir 
sveikatinamąją fizinę veiklą bei remiant 
savanorių veiklą sporto srityje;

Pakeitimas 48
Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio c a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ca) gerinant neįgalių asmenų galimybes 
sportuoti skatinti tvarų ir integracinį 
augimą;
– Susijęs rodiklis: tarpvalstybinių projektų, 
kuriais siekiama padidinti neįgaliųjų 
dalyvavimą sportinėje veikloje, rezultatais 
besinaudojančių dalyvių procentinė dalis.
cb) remti su vyresnio amžiaus žmonių 
sveikatingumu ir aktyvumu susijusią sporto 
veiklą ir sportinį rengimą.

Pakeitimas 49
Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 1 a dalis (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Veiklos kriterijai, kuriais remiantis 
stebima ir vertinama pažanga siekiant 
pirmojoje pastraipoje nurodytų tikslų, 
išdėstyti -I priede.

Pagrindimas

Skaidrumo ir teisinio tikrumo sumetimais nacionalinių agentūrų valdomos veiklos kriterijai 
turėtų būti įtraukti į šį reglamentą. Taigi Komisijos siūlomi rodikliai turėtų būti įtraukti į -I 
priedą. 

Pakeitimas 50

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) Europos nekomerciniai sporto renginiai, 
kuriuose dalyvauja kelios Europos šalys;

b) Europos mėgėjų sporto renginiai, 
kuriais nesiekiama pelno ir kuriuose 
dalyvauja kelios Europos šalys;

Pakeitimas 51

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 1 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

e) dialogas su Europos suinteresuotosiomis 
šalimis.

e) dialogas su atitinkamais Europos 
suinteresuotaisiais subjektais, įskaitant 
įmones.

Pakeitimas 52

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Remiama sporto veikla prireikus 
pritraukia papildomas lėšas – tuo tikslu 

2. Remiama sporto veikla prireikus 
pritraukia papildomas lėšas – tuo tikslu 
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užmezgama partnerystė su trečiosiomis 
šalimis, pavyzdžiui, su privačiais 
subjektais.

gali būti užmezgama partnerystė su 
trečiosiomis šalimis, pavyzdžiui, su 
privačiais subjektais.

Pakeitimas 53
Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Be 1 dalyje nustatyto finansinio paketo, 
siekiant skatinti tarptautinį aukštojo 
mokslo matmenį, preliminari 1 812 100 
000 EUR suma pagal išorės veiksmų 
priemones (Vystomojo bendradarbiavimo 
priemonę, Europos kaimynystės priemonę, 
Pasirengimo narystei pagalbos priemonę, 
Europos partnerystės priemonę, Europos 
plėtros fondą), bus skirta veiklai, susijusiai 
su judumu mokymosi tikslais iš 18 
straipsnio 1 dalyje nenurodytų šalių ir į jas, 
ir bendradarbiavimui bei politiniam 
dialogui su tų šalių valdžios institucijomis 
ir kitomis organizacijomis. Šių lėšų 
naudojimas reglamentuojamas šio 
reglamento nuostatomis.

2. Be 1 dalyje nustatyto finansinio paketo, 
siekiant skatinti tarptautinį aukštojo 
mokslo matmenį, preliminari 1 812 100 
000 EUR suma pagal išorės veiksmų 
priemones (Vystomojo bendradarbiavimo 
priemonę, Europos kaimynystės priemonę, 
Pasirengimo narystei pagalbos priemonę, 
Europos partnerystės priemonę, Europos 
plėtros fondą), bus skirta veiklai, susijusiai 
su judumu mokymosi, įskaitant verslumo 
sritį, tikslais iš 18 straipsnio 1 dalyje 
nenurodytų šalių ir į jas, ir 
bendradarbiavimui bei politiniam dialogui 
su tų šalių valdžios institucijomis ir kitomis 
organizacijomis. Šių lėšų naudojimas 
reglamentuojamas šio reglamento 
nuostatomis.

Pagrindimas

Jaunųjų verslininkų judumas mokymosi tikslais yra svarbus pramonės politikos įgyvendinimo 
ir ES konkurencingumo užtikrinimo veiksnys.

Pakeitimas 54
Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 2 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Lėšos bus skiriamos du kartus: pirmiesiems 
ketveriems metams ir likusiems trejiems 
metams. Šios lėšos atsispindės 
daugiamečiame preliminariame minėtų 
priemonių biudžete, atsižvelgiant į 
atitinkamos šalies reikmes ir prioritetus. Iš 
esmės ir neplanuotai pasikeitus 

Lėšos bus skiriamos du kartus, atitinkamai 
pirmiesiems ketveriems metams ir 
likusiems trejiems metams. Siekiant 
užtikrinti veiksmų tęstinumą ir sklandų 
Programos įgyvendinimą, kasmet bus 
skiriama maždaug tiek pat lėšų. Šios lėšos 
atsispindės daugiamečiame preliminariame 
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aplinkybėms ar atsiradus didelių politinių 
pokyčių, sumą bus galima keisti, 
atsižvelgiant į ES išorės politikos 
prioritetus. Bendradarbiavimas su 
Programoje nedalyvaujančiomis šalimis 
prireikus gali būti finansuojamas bendrai 
su šalimis partnerėmis pagal drauge su 
tomis šalimis nustatytą tvarką.

minėtų priemonių biudžete, atsižvelgiant į 
atitinkamos šalies reikmes ir prioritetus. Iš 
esmės ir neplanuotai pasikeitus 
aplinkybėms ar atsiradus didelių politinių 
pokyčių, sumą bus galima keisti, 
atsižvelgiant į ES išorės politikos 
prioritetus. Bendradarbiavimas su 
Programoje nedalyvaujančiomis šalimis 
prireikus gali būti finansuojamas bendrai 
su šalimis partnerėmis pagal drauge su 
tomis šalimis nustatytą tvarką.

Pagrindimas

Svarbu, kad metiniai biudžeto asignavimai būtų paskirstyti maždaug lygiomis dalimis, 
siekiant užtikrinti veiksmingą programos valdymą visu 2014–2020 m. laikotarpiu.

Pakeitimas 55
Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Komisijos finansuojamos paskolų 
garantijos, teikiamos studentams, 
gyvenantiems Programoje dalyvaujančioje 
šalyje ir norintiems magistro laipsnį įgyti 
kitoje valstybėje narėje, kaip nustatyta 18 
straipsnio 1 dalyje, bus valdomos 
pasitelkus patikėtinį, įgaliotą vykdyti šią 
veiklą remiantis patikos susitarimais, 
kuriuose išdėstytos išsamios taisyklės ir 
reikalavimai, susiję su finansinių 
priemonių įgyvendinimu ir su atitinkamais 
šalių įsipareigojimais. Finansinė priemonė 
atitinka Finansinio reglamento ir 
deleguotųjų aktų, pakeičiančių 
Įgyvendinimo taisykles, nuostatas. 
Vadovaujantis Reglamento (EB, 
Euratomas) Nr. 1605/2002 18 straipsnio 2 
dalimi, su garantijomis susijusios pajamos 
ir grąžinamos sumos turėtų būti 
priskiriamos finansinei priemonei. 
Finansinė priemonė, įskaitant rinkos 
reikmes ir panaudojimą, bus stebima ir 
vertinama, kaip nustatyta 15 straipsnio 2 

3. Komisijos finansuojamos paskolų 
garantijos, teikiamos studentams ir 
doktorantams, gyvenantiems Programoje 
dalyvaujančioje šalyje ir norintiems 
magistro arba daktaro laipsnį įgyti kitoje 
valstybėje narėje, kaip nustatyta 
18 straipsnio 1 dalyje, bus valdomos 
pasitelkus patikėtinį, įgaliotą vykdyti šią 
veiklą remiantis patikos susitarimais, 
kuriuose išdėstytos išsamios taisyklės ir 
reikalavimai, susiję su finansinių 
priemonių įgyvendinimu ir su atitinkamais 
šalių įsipareigojimais. Finansinė priemonė 
atitinka Finansinio reglamento ir 
deleguotųjų aktų, pakeičiančių 
Įgyvendinimo taisykles, nuostatas. 
Vadovaujantis Reglamento (EB, 
Euratomas) Nr. 1605/2002 18 straipsnio 2 
dalimi, su garantijomis susijusios pajamos 
ir grąžinamos sumos turėtų būti 
priskiriamos finansinei priemonei. 
Finansinė priemonė, įskaitant rinkos 
reikmes ir panaudojimą, bus stebima ir 
vertinama, kaip nustatyta šio Reglamento 
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dalyje. 15 straipsnio 2 dalyje.

Pagrindimas

Atsižvelgiant į mokslinių tyrimų ir technologijų plėtros svarbą ES konkurencingumui bei jos 
pramonės, ekonominei ir socialinei plėtrai, studentai doktorantai turėtų turėti teisę gauti 
pagal programą „Erasmus visiems“ garantuotas paskolas taip, kad jie galėtų tęsti 
doktorantūros studijas kitoje dalyvaujančioje šalyje, o ne savo gyvenamosios vietos šalyje.

Pakeitimas 56
Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Viešieji subjektai, taip pat mokyklos, 
aukštojo mokslo institucijos ir švietimo, 
mokymo, jaunimo ir sporto organizacijos, 
per pastaruosius dvejus metus daugiau kaip 
50 proc. metinių pajamų gavusios iš 
valstybės, laikomi turinčiais reikalingus 
finansinius, profesinius ir administracinius 
pajėgumus Programos veiklai vykdyti. Iš jų 
nereikalaujama pateikti jokių papildomų tai 
patvirtinančių dokumentų.

4. Viešieji subjektai, taip pat mokyklos, 
aukštojo mokslo institucijos ir švietimo, 
mokymo, jaunimo ir sporto organizacijos, 
per pastaruosius dvejus metus daugiau kaip 
50 proc. metinių pajamų gavusios iš 
valstybės, laikomi turinčiais reikalingus 
finansinius, profesinius ir administracinius 
pajėgumus Programos veiklai vykdyti. Iš jų 
nereikalaujama pateikti jokių papildomų tai 
patvirtinančių dokumentų. 

Viešosios įstaigos ir mokyklos, aukštojo 
mokslo institucijos ir organizacijos, 
veikiančios švietimo, mokymo, jaunimo 
bei sporto srityse ir kurios neatitinka 
pirmoje dalyje nustatytų sąlygų, turi 
pateikti dokumentus, parodančius, kad jos 
turi veiksmams pagal Programą 
įgyvendinti reikalingą finansinį, profesinį 
ir administracinį pajėgumą.

Pagrindimas

Siekiama patikslinti tekstą tam, kad programa taptų labiau prieinama viešosioms įstaigoms, 
mokykloms, aukštojo mokslo įstaigoms bei švietimo, mokymo, jaunimo ir sporto 
organizacijoms. 

Pakeitimas 57

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 1 dalies b a punktas (naujas)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ba) įrodymais pagrįstais projektų 
įgyvendinimo rezultatais.

Pakeitimas 58
Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Komisija ne tik užtikrina nuolatinę 
Programos stebėseną, bet ir ne vėliau kaip 
iki 2017 m. pabaigos parengia vertinimo 
ataskaitą, kad galėtų įvertinti, kaip sekasi 
siekti tikslų, Programos veiksmingumą ir 
Europai teikiamą naudą, ir kad prireikus 
galėtų nuspręsti atnaujinti, iš dalies pakeisti 
ar nutraukti Programą. Vertinant reikia 
atsižvelgti į tokius aspektus kaip
supaprastinimo mastas, vidaus ir išorės 
veiksmų suderinamumas, tikslų 
aktualumas, indėlis siekiant Sąjungos 
prioritetų, susijusių su pažangiu, tvariu ir 
integraciniu augimu. Taip pat 
atsižvelgiama į ankstesnių programų –
Mokymosi visą gyvenimą, „Veiklaus 
jaunimo“, „Erasmus Mundus“ ir kitų 
tarptautinių aukštojo mokslo programų –
ilgalaikio poveikio vertinimo rezultatus.

2. Komisija ne tik užtikrina nuolatinę 
Programos stebėseną, bet ir parengia bei 
pateikia Europos Parlamentui ir Tarybai 
metinę vertinimo ataskaitą, kad galėtų 
įvertinti, kaip sekasi siekti tikslų, 
Programos veiksmingumą ir Europai 
teikiamą naudą, ir kad prireikus galėtų 
nuspręsti atnaujinti, iš dalies pakeisti ar 
nutraukti Programą. Vertinant reikia 
atsižvelgti į tokius aspektus kaip 
supaprastinimo mastas, vidaus ir išorės 
veiksmų suderinamumas, tikslų 
aktualumas, indėlis siekiant Sąjungos 
prioritetų, susijusių su pažangiu, tvariu ir 
integraciniu augimu. Taip pat 
atsižvelgiama į ankstesnių programų –
Mokymosi visą gyvenimą, „Veiklaus 
jaunimo“, „Erasmus Mundus“ ir kitų 
tarptautinių aukštojo mokslo programų –
ilgalaikio poveikio vertinimo rezultatus.

Pagrindimas

Siekiant užtikrinti veiksmingą programos „Erasmus visiems“ stebėseną 2012–2020 m., 
Komisija kasmet turi parengti ir pateikti Europos Parlamentui vertinimo ataskaitas.

Pakeitimas 59

Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 4 dalies 4 a įtrauka (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– „Erasmus. Verslumas“ – su ES 
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pramonės šakomis ir MVĮ;
– „Erasmus. Mokymasis visą gyvenimą“ –
su suaugusiųjų švietimu;

Pakeitimas 60
Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Komisija ir valstybės narės skatina 
nevyriausybines organizacijas, o ypač 
jaunimo organizacijas, dirbančias 
švietimo, mokymo ir mėgėjų sporto srityse, 
dalyvauti Programoje.

Pagrindimas

Kadangi jaunimas yra pagrindiniai programos „Erasmus visiems“ naudos gavėjai, svarbu, 
kad šioje programoje dalyvautų nevyriausybinės organizacijos, o ypač jaunimo organizacijos, 
dirbančios švietimo, mokymo ir mėgėjų sporto srityse. 

Pakeitimas 61
Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Komisija ir valstybės narės, 
įgyvendindamos Programą, deda 
pastangas, kad paskatintų Programoje
dalyvauti žmones, patiriančius sunkumų 
dėl švietimo, socialinių, lyties, fizinių, 
psichologinių, geografinių, ekonominių ar 
kultūrinių priežasčių.

2. Komisija ir valstybės narės, 
įgyvendindamos Programą, deda 
pastangas, kad paskatintų Programoje 
dalyvauti žmones, patiriančius sunkumų 
dėl švietimo, socialinių, lyties, fizinių, 
psichologinių, geografinių, ekonominių ar 
kultūrinių priežasčių. Šiuo tikslu Komisija 
ir valstybės narės teikia pirmenybę 
naudojimui IRT bei naujų technologijų, 
kuriomis siekiama sudaryti palankesnes 
sąlygas dalyvauti švietimo, mokymo ir 
sporto veikloje asmenims, patiriantiems 
sunkumų dalyvauti šioje veikloje.

Pagrindimas

IRT ir naujų technologijų naudojimas turėtų būti įtrauktas į Komisijos ir valstybių narių 
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priemones, kuriomis siekiama sudaryti palankesnes sąlygas dalyvauti švietimo, mokymo ir 
sporto veikloje asmenims, patiriantiems sunkumų dėl švietimo, socialinių, fizinių, 
psichologinių, geografinių, ekonominių ar kultūrinių priežasčių.

Pakeitimas 62
Pasiūlymas dėl reglamento
19 straipsnio a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) atitinkamų sričių, visų pirma kultūros ir 
žiniasklaidos, užimtumo, sveikatos, 
mokslinių tyrimų ir inovacijų, įmonių, 
teisingumo, vartotojų, vystymosi ir 
sanglaudos, Sąjungos politika;

a) atitinkamų sričių, visų pirma kultūros ir 
žiniasklaidos, užimtumo, sveikatos, 
mokslinių tyrimų ir inovacijų, pramonės,
įmonių, teisingumo, vartotojų, vystymosi ir 
sanglaudos, Sąjungos politika;

Pagrindimas

ES pramonės politika – viena pagrindinių ES švietimo, mokymo, mokslinių tyrimų ir inovacijų 
sričių naudos gavėjų, todėl ES pramonės politika turėtų būti įtraukta į Europos Sąjungos 
politikos kryptis, susijusias su programa „Erasmus visiems“.  

Pakeitimas 63

Pasiūlymas dėl reglamento
21 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Valstybės narės imasi visų reikiamų 
priemonių, kad būtų pašalintos teisinės ir 
administracinės kliūtys, trukdančios 
tinkamai įgyvendinti Programą, įskaitant su 
vizų administravimu susijusias kliūtis.

2. Valstybės narės imasi visų reikiamų 
priemonių, kad būtų pašalintos teisinės ir 
administracinės kliūtys, trukdančios 
tinkamai ir veiksmingai įgyvendinti 
Programą, įskaitant su vizų administravimu 
susijusias kliūtis.

Pakeitimas 64

Pasiūlymas dėl reglamento
22 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Nacionalinė agentūra skatina vietos ir 
regionų valdžios institucija ir 
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suinteresuotuosius subjektus dalyvauti 
planuojant projektų įgyvendinimą ir 
stebėjimą.

Pakeitimas 65
Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Komisija, gavusi iš nacionalinės 
institucijos ex ante atitikties vertinimą, 
kaip nustatyta 21 straipsnio 3 dalyje, per du 
mėnesius priima, su tam tikromis išlygomis 
priima arba atmeta siūlomą nacionalinę 
agentūrą. Komisija negali turėti sutartinių 
santykių su nacionaline agentūra, kol 
negautas ex ante atitikties vertinimas. Jeigu 
nacionalinė agentūra priimama su tam 
tikromis išlygomis, Komisija sutartyje su 
agentūra gali nustatyti proporcingas 
prevencines priemones.

1. Komisija, gavusi iš nacionalinės 
institucijos ex ante atitikties vertinimą, 
kaip nustatyta 21 straipsnio 3 dalyje, per du 
mėnesius priima, su tam tikromis išlygomis 
priima arba atmeta siūlomą nacionalinę 
agentūrą. Komisija negali turėti sutartinių 
santykių su nacionaline agentūra, kol 
negautas ex ante atitikties vertinimas. 
Komisija bendradarbiauja su atitinkama 
valstybe nare, siekdama užtikrinti, kad 
būtų kuo greičiau paskirta nacionalinė 
agentūra. Nacionalinė agentūra bet kokiu 
atveju turi būti paskirta, o jos darbo 
programa oficialiai patvirtinta per devynis 
mėnesius nuo šio reglamento priėmimo 
dienos. Jeigu nacionalinė agentūra 
priimama su tam tikromis išlygomis, 
Komisija sutartyje su agentūra gali 
nustatyti proporcingas prevencines 
priemones.

Pagrindimas

Šios išlygos buvo įtrauktos siekiant, kad būtų užtikrintas valstybių narių ir Komisijos 
bendradarbiavimas iki 2014 m. sausio 1 d. paskiriant nacionalines agentūras ir oficialiai 
patvirtinant jų darbo programas. 

Pakeitimas 66
Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Komisija, gavusi siūlomos šios 
Programos nacionalinės agentūros ex ante
atitikties vertinimą, įformina teisinius 

2. Komisija, gavusi siūlomos šios 
Programos nacionalinės agentūros ex ante
atitikties vertinimą, įformina ir paskelbia 
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įsipareigojimus, prisiimtus finansiniais 
susitarimais, susijusiais su ankstesnėmis 
(2007–2013 m.) Mokymosi visą gyvenimą 
ir „Veiklaus jaunimo“ programomis ir 
tebegaliosiančiais prasidėjus naujai 
Programai.

savo interneto svetainėje teisinius 
įsipareigojimus, prisiimtus finansiniais 
susitarimais, susijusiais su ankstesnėmis 
(2007–2013 m.) Mokymosi visą gyvenimą 
ir „Veiklaus jaunimo“ programomis ir 
tebegaliosiančiais prasidėjus naujai 
Programai.

Pagrindimas

Tam, kad būtų sudarytos sąlygos keistis gerąja patirtimi ir užtikrintas skaidrumas 
įgyvendinant „Erasmus visiems“ programą, šioje dalyje nurodyta informacija turi būti 
paskelbta Europos Komisijos interneto svetainėje.

Pakeitimas 67
Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio 10 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

10a. Komisija savo interneto svetainėje 
skelbia ir nuolat atnaujina visą 
informaciją, susijusią su valstybių narių 
paskirtomis nacionalinėmis agentūromis, 
Komisijos su kiekviena iš paskirtųjų 
nacionalinių agentūrų sudarytų 
susitarimų turiniu, taip pat informaciją 
apie nacionalinėms agentūroms teikiamą 
metinį finansavimą, t. y. dotacijas ir 
paramą padengiant išlaidas, kurias patiria 
už programos valdymą atsakingos 
nacionalinės agentūros. 

Pagrindimas

Skaidrumo sumetimais ir siekdama sudaryti sąlygas keistis gerąja patirtimi Komisija savo 
interneto svetainėje turėtų skelbti ir nuolat atnaujinti visą šioje dalyje nurodytą informaciją.

Pakeitimas 68
Pasiūlymas dėl reglamento
27 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisijai pagal 28 straipsnį suteikiami 
įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus dėl 

Komisijai pagal 28 straipsnį suteikiami 
įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus dėl 
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13 straipsnio 7 dalies ir 22 straipsnio 2 
dalies, atitinkamai susijusių su veiklos 
kriterijais ir nacionalinių agentūrų 
valdomos veiklos nuostatomis, dalinių 
pakeitimų.

22 straipsnio 2 dalies dalinių pakeitimų, 
susijusių su nacionalinių agentūrų 
valdomos veiklos nuostatomis.

Pagrindimas

Veiklos kriterijai, nurodyti 13 straipsnyje, bus apibrėžti šio reglamento I priede, o ne 
deleguotaisiais aktais. 

Pakeitimas 69

Pasiūlymas dėl reglamento
29 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Įgyvendindama Programą Komisija siekia 
sukurti nesudėtingą sistemą, pagal kurią 
numatytos procedūros būtų aiškios, jas 
būtų galima greitai ir lengvai atlikti, o 
taisyklės, rekomendacijos ir informacija 
būtų lengvai suprantamos. Visą 
programos įgyvendinimo laikotarpį 
visuomenė turi turėti galimybę atlikti 
skaidrų jos vertinimą nacionaliniu, 
regionų ir vietos lygmenimis.
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