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BEKNOPTE MOTIVERING

Onderwijs en opleiding vormen een centraal onderdeel van de Europa 2020-strategie voor 
slimme, duurzame en inclusieve groei en van de geïntegreerde richtsnoeren voor het 
economisch en werkgelegenheidsbeleid van de lidstaten. In dit licht willen de Commissie en 
het Parlement de steun voor onderwijs en opleiding in de periode 2014-2020 versterken 
teneinde het kwalificatieniveau van de burgers te verbeteren en de in veel lidstaten hoge 
jeugdwerkloosheidscijfers terug te dringen.

De voorgestelde verordening

"Erasmus voor iedereen" heeft betrekking op onderwijs, opleiding, jeugd en sport. Het 
programma wil ondersteuning bieden aan alle onderwijssectoren, waaronder hoger onderwijs, 
beroepsopleiding, volwassenenonderwijs, secundair onderwijs en jeugdwerk, en dit in het 
kader van een leven lang leren.

De Commissie beveelt aan dat het Erasmus-programma zich toespitst op drie 
sleuteldomeinen:

 transnationale en internationale leermobiliteit van studenten, jongeren, docenten en 
ander onderwijspersoneel;

 samenwerking met het oog op innovatie en verspreiding van goede praktijken
tussen onderwijsinstellingen en met organisaties die zich bezighouden met jeugdwerk, 
alsook ondersteuning van de beleidsagenda's;

 ondersteuning van beleidshervormingen en capaciteitsopbouw in derde landen, 
waaronder kandidaat-lidstaten, met bijzondere aandacht voor de buurlanden en de 
internationale politieke dialoog.

"Erasmus voor iedereen" integreert en bouwt voort op bestaande internationale 
programma's (Erasmus Mundus, Tempus, Edulink, Alfa) en programma's voor samenwerking 
met de geïndustrialiseerde landen.

In de periode 2014-2020 zal het Erasmus voor iedereen-programma kunnen 
beschikken over een begroting van 17,299 miljoen euro, waarvan 16,742 miljoen euro 
bestemd is voor maatregelen op het gebied van onderwijs, opleiding en jeugd (65% voor de 
mobiliteit van onderwijspersoneel, 26% voor samenwerking met het oog op innovatie en 
verspreiding van goede praktijken, 4% voor ondersteuning van beleidshervormingen en 2% 
voor administratieve uitgaven). Daarnaast is 318,4 miljoen euro bestemd voor Jean Monnet-
activiteiten en 238,8 miljoen euro voor maatregelen op het gebied van sport. Bovendien wordt 
uit verschillende externe instrumenten een indicatief bedrag van 1,8 miljard euro vrijgemaakt 
om de internationale dimensie van hoger onderwijs te bevorderen. De middelen worden 
beschikbaar gesteld op basis van twee meerjarentoewijzingen, respectievelijk voor drie en 
vier jaar, om de stabiliteit en de voorspelbaarheid te waarborgen.

De middelen voor het Erasmus voor iedereen-programma zullen worden gebruikt voor 
de in artikel 6, lid 1, bedoelde maatregelen op het gebied van voorbereiding, toezicht, 
controle, audit en beoordeling, alsook om de uitgaven te dekken die gepaard gaan met het 
verlenen van technische bijstand. De Commissie zal ook middelen vrijmaken voor het 
verstrekken van garanties voor leningen aan studenten die een masterstudie volgen in een 
ander deelnemend land dan hun thuisland.
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Standpunt van de rapporteur

De rapporteur steunt het voorstel van de Commissie voor een verordening, maar stelt 
amendementen voor op de volgende punten:

1. een van de algemene doelstellingen van het programma moet bestaan in de 
verhoging van het aantal 35-plussers dat deelneemt aan een programma voor een 
leven lang leren;

2. een van de specifieke doelstellingen en maatregelen van het programma moet 
bestaan in de bevordering van bedrijfsgerichte onderwijsmobiliteit en de 
vaststelling van hieraan gekoppelde indicatoren;

3. het industriebeleid van de EU moet worden opgenomen in de lijst met 
beleidsterreinen waarmee het Erasmus voor iedereen-programma samenhangt;

4. niet-gouvernementele organisaties, met name jongerenorganisaties die werken 
rond onderwijs, opleiding en breedtesport, moeten toegang krijgen tot het 
Erasmus voor iedereen-programma;

5. er moet ingezet worden op het gebruik van ICT om de toegang tot het Erasmus 
voor iedereen-programma voor personen die om onderwijs-, sociale, 
lichamelijke, psychologische, geografische, economische of culturele redenen 
moeilijkheden ondervinden, te vergemakkelijken;

6. ook promovendi die in een ander deelnemend land dan hun thuisland een 
proefschrift maken, moeten een beroep kunnen doen op de garantiefaciliteit voor 
studentenleningen;

7. de in de artikelen 5 en 11 bedoelde prestatiecriteria moeten in Bijlage I bij de 
verordening worden vastgesteld, en niet door middel van gedelegeerde 
handelingen;

8. de nationale agentschappen mogen de "kosten van levensonderhoud in de 
lidstaat" niet gebruiken als criterium voor de toewijzing van middelen voor de 
uitvoering van de in artikel 6, lid 1, bedoelde acties, aangezien dit zou kunnen 
leiden tot de discriminatie van studenten of promovendi op grond van hun lidstaat 
van oorsprong;

9. om de transparantie over de uitvoering van het Erasmus voor iedereen-
programma te waarborgen, moet de Commissie op haar website informatie 
publiceren met betrekking tot de aangewezen nationale agentschappen, de 
programma's en de jaarlijks door haar ter beschikking van deze agentschappen 
gestelde middelen voor de uitvoering van het programma;

10. de Commissie en de lidstaten moeten samenwerken om de aanwijzing van de 
voor het beheer van het programma verantwoordelijke nationale agentschappen 
vóór 1 januari 2014 af te ronden;

11. er moet worden gestreefd naar een evenwichtige vertegenwoordiging van alle aan 
het programma deelnemende landen.
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AMENDEMENTEN

De Commissie industrie, onderzoek en energie verzoekt de ten principale bevoegde 
Commissie cultuur en onderwijs onderstaande amendementen in haar verslag op te nemen:

Amendement 1

Voorstel voor een verordening
Overweging 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3) Het feit dat bij het algemene publiek in 
de lidstaten en in de deelnemende derde 
landen de merknaam "Erasmus" als 
synoniem voor Europese leermobiliteit 
geldt, pleit voor een intensiever gebruik 
van deze merknaam door de belangrijkste 
onderwijssectoren waarop het programma 
is gericht.

(3) Het feit dat bij het algemene publiek in 
de lidstaten en in de deelnemende derde 
landen de merknaam "Erasmus" als 
synoniem voor Europese leermobiliteit 
geldt, pleit voor een intensiever gebruik 
van deze merknaam en een verbetering 
van de evaluatie- en 
follow-upinstrumenten door de 
belangrijkste onderwijssectoren waarop het 
programma is gericht.

Motivering

Om ervoor te zorgen dat het programma een succes wordt, dat er correct wordt 
omgesprongen met overheidsmiddelen en dat de goede reputatie van het merk "Erasmus" 
intact blijft, is het van cruciaal belang om de methoden voor evaluatie en follow-up te 
verbeteren, met name door een heldere definitie van de indicatoren en methoden.

Amendement 2

Voorstel voor een verordening
Overweging 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3 bis) Met het oog op de continuïteit van 
het Europese onderwijsbeleid en in het 
licht van het succes van de vorige 
programma's "Een leven lang leren", 
"Jeugd in actie", "Leonardo da Vinci", 
"Comenius", "Erasmus" en "Grundtvig" 
is het belangrijk dat de referentienamen 
van de programma's worden 
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gehandhaafd.

Amendement 3

Voorstel voor een verordening
Overweging 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7) Overeenkomstig de artikelen 8 en 10 
van het Verdrag betreffende de werking 
van de Europese Unie en de artikelen 21 en 
23 van het Handvest van de grondrechten 
bevordert het programma de gelijkheid 
tussen mannen en vrouwen en bestrijdt het 
discriminatie op grond van geslacht, ras of 
etnische afstamming, godsdienst of 
overtuiging, handicap, leeftijd of seksuele 
geaardheid.

(7) Overeenkomstig de artikelen 8 en 10 
van het Verdrag betreffende de werking 
van de Europese Unie en de artikelen 21 en 
23 van het Handvest van de grondrechten 
bevordert het programma de gelijkheid 
tussen mannen en vrouwen en bestrijdt het 
discriminatie op grond van geslacht, ras of 
etnische afstamming, godsdienst of 
overtuiging, handicap, leeftijd of seksuele 
geaardheid. Deze ambitie moet worden 
vertaald in concrete evaluatie- en 
follow-upmaatregelen om ervoor te 
zorgen dat deze doelstellingen worden 
nagestreefd bij de uitvoering van het 
programma.

Motivering

Om ervoor te zorgen dat het programma een succes wordt, dat er correct wordt 
omgesprongen met overheidsmiddelen en dat de goede reputatie van het merk "Erasmus" 
intact blijft, is het van cruciaal belang om de methoden voor evaluatie en follow-up te 
verbeteren, met name door een heldere definitie van de indicatoren en methoden.

Amendement 4
Voorstel voor een verordening
Overweging 10

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(10) Om mobiliteit, rechtvaardigheid en 
excellentie in studie te bevorderen, moet de 
Unie een Europese garantiefaciliteit voor 
studentenleningen invoeren die studenten 
in staat stelt om, ongeacht hun sociale 
achtergrond, hun mastergraad te behalen in 
een ander deelnemend land. Deze faciliteit 
moet beschikbaar zijn voor financiële 

(10) Om mobiliteit, rechtvaardigheid en 
excellentie in studie te bevorderen, moet de 
Unie een Europese garantiefaciliteit voor 
studentenleningen invoeren die studenten 
in staat stelt om, ongeacht hun sociale 
achtergrond, hun mastergraad te behalen of 
te promoveren in een ander deelnemend 
land. Deze faciliteit moet beschikbaar zijn 
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instellingen die bereid zijn om leningen 
aan te bieden voor masterstudies in andere 
deelnemende landen tegen gunstige 
voorwaarden voor de studenten. 

voor financiële instellingen die bereid zijn 
om leningen aan te bieden voor 
masterstudies of proefschriften in andere 
deelnemende landen tegen gunstige 
voorwaarden voor de studenten. Er mag 
echter geen overlapping plaatsvinden met 
het Marie Curie-programma in het kader 
van Horizon 2020.

Motivering

De bevordering van innovatie en onderzoek is essentieel voor het concurrentievermogen van 
de EU. Hogeronderwijsinstellingen spelen hierin een belangrijke rol. Daarom moeten ook 
afgestudeerden die een proefschrift willen maken in een ander aan "Erasmus voor iedereen" 
deelnemend land dan hun thuisland een beroep kunnen doen op de in het kader van dit 
programma opgerichte garantiefaciliteit voor studentenleningen.

Amendement 5

Voorstel voor een verordening
Overweging 14

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(14) In het kader van het proces van
Kopenhagen (2011-2020) werd een 
ambitieuze en omvattende visie ontwikkeld 
voor het beleid inzake beroepsonderwijs en 
-opleiding in Europa en werd verzocht om 
steun uit de onderwijsprogramma's van de 
Unie voor de overeengekomen prioriteiten, 
waaronder internationale mobiliteit en 
hervormingen door de lidstaten.

(14) In het kader van het proces van 
Kopenhagen (2011-2020) werd een 
ambitieuze en omvattende visie ontwikkeld 
voor het beleid inzake beroepsonderwijs en 
-opleiding in Europa en werd verzocht om 
steun uit de onderwijsprogramma's van de 
Unie voor de overeengekomen prioriteiten, 
waaronder internationale mobiliteit en 
hervormingen door de lidstaten. Dat beleid 
moet in het programma worden 
ondersteund en een prioritair karakter 
krijgen. Dit aspect verdient des te meer 
aandacht omdat beroepsonderwijs en 
-opleiding een essentiële rol spelen bij het 
bevorderen van gunstige voorwaarden 
voor onderzoek en innovatie.

Amendement 6

Voorstel voor een verordening
Overweging 15
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(15) Het is noodzakelijk om de intensiteit 
en de omvang van de Europese 
samenwerking tussen scholen en van de 
mobiliteit van schoolpersoneel en 
scholieren te versterken om werk te maken 
van de in de agenda voor Europese 
samenwerking op schoolgebied voor de 
21ste eeuw vastgestelde prioriteiten, 
namelijk het verbeteren van de kwaliteit 
van het schoolonderwijs in de Unie op het 
gebied van de ontwikkeling van 
vaardigheden, het bevorderen van 
rechtvaardigheid en inclusie in 
schoolsystemen en onderwijsinstellingen 
en het aantrekkelijk maken van het beroep 
van leraar en ontwikkeling van 
leiderschapskwaliteiten binnen de scholen. 
In dit verband moet bijzondere aandacht 
worden besteed aan de strategische 
doelstellingen met betrekking tot 
vermindering van het aantal voortijdige 
schoolverlaters, verbetering van 
basisvaardigheden en verhoging van de 
deelname aan en kwaliteit van 
kleuteronderwijs en kinderopvang alsmede 
aan de doelstellingen met betrekking tot de 
versterking van de beroepsbekwaamheid 
van leerkrachten en de schoolleiding en de 
verbetering van de onderwijskansen van 
kinderen met een migrantenachtergrond en 
kinderen uit sociaal achtergestelde 
gezinnen.

(15) Het is noodzakelijk om de intensiteit 
en de omvang van de Europese 
samenwerking tussen scholen en van de 
mobiliteit van schoolpersoneel en 
scholieren te versterken om werk te maken 
van de in de agenda voor Europese 
samenwerking op schoolgebied voor de 
21ste eeuw vastgestelde prioriteiten, 
namelijk het verbeteren van de kwaliteit 
van het schoolonderwijs in de Unie op het 
gebied van de ontwikkeling van 
vaardigheden, het bevorderen van 
rechtvaardigheid en inclusie in 
schoolsystemen en onderwijsinstellingen 
en het aantrekkelijk maken van het beroep 
van leraar en ontwikkeling van 
leiderschapskwaliteiten binnen de scholen. 
In dit verband moet bijzondere aandacht 
worden besteed aan de strategische 
doelstellingen met betrekking tot 
vermindering van het aantal voortijdige 
schoolverlaters, verbetering van 
basisvaardigheden en verhoging van de 
deelname aan en kwaliteit van 
kleuteronderwijs en kinderopvang alsmede 
aan de doelstellingen met betrekking tot de 
versterking van de beroepsbekwaamheid 
van leerkrachten en de schoolleiding en de 
verbetering van de onderwijskansen van 
kinderen met een migrantenachtergrond en 
kinderen uit sociaal achtergestelde 
gezinnen. Bovendien moet er nadruk 
worden gelegd op het verbeteren van de 
talenkennis, teneinde in te spelen op de 
globalisering van veel arbeidsplaatsen.

Amendement 7

Voorstel voor een verordening
Overweging 19

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(19) Het programma moet een bijdrage (19) Het programma moet een bijdrage 
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leveren aan de wereldwijde ontwikkeling 
van excellentie op het gebied van Europese 
integratiestudies en het moet met name 
instellingen ondersteunen die een Europese 
governancestructuur hebben, het hele 
spectrum van beleidsgebieden hebben die 
voor de Unie van belang zijn, organisaties 
zonder winstoogmerk zijn en erkende 
academische graden afgeven.

leveren aan de wereldwijde ontwikkeling 
van excellentie op het gebied van Europese 
integratiestudies en het moet met name 
instellingen ondersteunen die een Europese 
governancestructuur hebben, het hele 
spectrum van beleidsgebieden hebben die 
voor de Unie van belang zijn, organisaties 
zonder winstoogmerk zijn en erkende 
academische graden afgeven. Hiertoe 
moeten ook jongerenorganisaties en 
deskundigen op het gebied van 
jeugdbeleid worden gerekend.

Amendement 8

Voorstel voor een verordening
Overweging 19 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(19 bis) De samenwerking op nationaal en 
Europees niveau tussen het programma 
en middenveldsorganisaties die werken 
rond onderwijs, beroepsopleiding, jeugd 
en sport moet worden versterkt. Het is 
essentieel dat zoveel mogelijk partijen 
verantwoordelijk zijn voor strategieën en 
beleid op het gebied van een leven lang 
leren. Het maatschappelijk middenveld is 
van cruciaal belang om rekening te 
houden met de ideeën en zorgen van 
belanghebbenden op alle niveaus en 
vormt een basis voor een stevige dialoog 
tussen de Unie en haar burgers om van 
Europa een ruimte voor een leven lang 
leren te maken.

Amendement 9

Voorstel voor een verordening
Overweging 21

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(21) Meer transparantie op het gebied van 
kwalificaties en competenties en een betere 

(21) Meer transparantie op het gebied van 
kwalificaties en competenties en een betere 
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acceptatie van instrumenten van de Unie 
moet de mobiliteit met het oog op 
permanente educatie binnen Europa 
vergemakkelijken en aldus bijdragen tot de 
ontwikkeling van kwaliteitsonderwijs en -
opleidingen; ook de mobiliteit voor 
beroepsdoeleinden, zowel tussen landen als 
tussen sectoren, zal daardoor worden 
vergemakkelijkt. Als jonge studenten 
(inclusief studenten van beroeps- en 
lerarenopleidingen) toegang krijgen tot 
methoden, praktijken en technieken die in 
andere landen worden gebruikt, kan dit 
ertoe bijdragen dat zij hun inzetbaarheid in 
een globale economie verbeteren; het kan 
er ook toe bijdragen dat banen met een 
internationaal profiel aantrekkelijker 
worden.

acceptatie van instrumenten van de Unie 
moet de mobiliteit met het oog op 
permanente educatie binnen Europa 
vergemakkelijken en aldus bijdragen tot de 
ontwikkeling van kwaliteitsonderwijs en -
opleidingen; ook de mobiliteit voor 
beroepsdoeleinden, zowel tussen landen als 
tussen sectoren, zal daardoor worden 
vergemakkelijkt. Als jonge studenten 
(inclusief studenten van beroeps- en 
lerarenopleidingen) toegang krijgen tot 
methoden, praktijken en technieken die in 
andere landen worden gebruikt, kan dit 
ertoe bijdragen dat hun inzetbaarheid in de 
Europese economie toeneemt en dat ook 
hun arbeidsmobiliteit groter wordt.

Amendement 10

Voorstel voor een verordening
Overweging 22

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(22) Hiertoe is het aanbevolen, uitgebreider 
gebruik te maken van het 
gemeenschappelijke kader voor 
transparantie op het gebied van 
kwalificaties en competenties (Europass) 
uit hoofde van Beschikking nr. 
241/2004/EG van het Europees Parlement 
en de Raad van 15 december 2004, het 
Europees kwalificatiekader (EQF) uit 
hoofde van de Aanbeveling van het 
Europees Parlement en de Raad van 23 
april 2008, het Europees 
puntenoverdrachtsysteem voor 
beroepsonderwijs en –opleiding (ECVET) 
uit hoofde van de Aanbeveling van het 
Europees Parlement en de Raad van 18 juni 
2009 en het Europees 
studiepuntenoverdrachtsysteem (ECTS).

(22) Hiertoe is het aanbevolen, uitgebreider 
gebruik te maken van het 
gemeenschappelijke kader voor 
transparantie op het gebied van 
kwalificaties en competenties (Europass) 
uit hoofde van Beschikking nr.   
241/2004/EG van het Europees Parlement 
en de Raad van 15 december 2004, het 
Europees kwalificatiekader (EQF) uit 
hoofde van de Aanbeveling van het 
Europees Parlement en de Raad van 23 
april 2008, het Europees 
puntenoverdrachtsysteem voor 
beroepsonderwijs en –opleiding (ECVET) 
uit hoofde van de Aanbeveling van het 
Europees Parlement en de Raad van 18 juni 
2009 en het Europees 
studiepuntenoverdrachtsysteem (ECTS).
Bovendien moet de tenuitvoerlegging van 
strategieën en beleid op het gebied van 
beroepsopleiding in het programma 
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worden ondersteund en versterkt.

Amendement 11

Voorstel voor een verordening
Overweging 24

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(24) Er moet worden gewaarborgd dat alle 
acties die in het kader van het programma 
worden uitgevoerd een Europese 
toegevoegde waarde hebben en een 
aanvulling vormen op de activiteiten van 
de lidstaten, in overeenstemming met 
artikel 167, lid 4, van het Verdrag 
betreffende de werking van de Europese 
Unie, en op andere activiteiten die met 
name op het gebied van cultuur, 
onderzoek, industrie- en cohesiebeleid en 
externe betrekkingen worden ontplooid.

(24) Er moet worden gewaarborgd dat alle 
acties die in het kader van het programma 
worden uitgevoerd een Europese 
toegevoegde waarde hebben en een 
aanvulling vormen op de activiteiten van 
de lidstaten, in overeenstemming met 
artikel 167, lid 4, van het Verdrag 
betreffende de werking van de Europese 
Unie, en op andere activiteiten die met 
name op het gebied van cultuur, 
onderzoek, industrie- en cohesiebeleid en 
externe betrekkingen worden ontplooid.
Dit kan alleen worden gewaarborgd door 
de ontwikkeling van adequate evaluatie-
en follow-upinstrumenten.

Motivering

Om ervoor te zorgen dat het programma een succes wordt, dat er correct wordt 
omgesprongen met overheidsmiddelen en dat de goede reputatie van het merk "Erasmus" 
intact blijft, is het van cruciaal belang om de methoden voor evaluatie en follow-up te 
verbeteren, met name door een heldere definitie van de indicatoren en methoden.

Amendement 12
Voorstel voor een verordening
Overweging 33

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(33) Om tijdens de gehele looptijd van het 
programma snel te kunnen reageren op 
veranderde behoeften, dient aan de 
Commissie overeenkomstig artikel 290 van 
het Verdrag betreffende de werking van de 
Europese Unie de bevoegdheid te worden 
gedelegeerd tot het vaststellen van 
handelingen betreffende de criteria voor de 

(33) Om tijdens de gehele looptijd van het 
programma snel te kunnen reageren op 
veranderde behoeften, dient aan de 
Commissie overeenkomstig artikel 290 van 
het Verdrag betreffende de werking van de 
Europese Unie de bevoegdheid te worden 
gedelegeerd tot het vaststellen van 
handelingen betreffende de acties die door 
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prestaties en de bepalingen over de acties 
die door de nationale agentschappen 
worden beheerd. Het is van bijzonder 
belang dat de Commissie tijdens haar 
voorbereidende werkzaamheden het nodige 
overleg pleegt, ook op deskundigenniveau. 
De Commissie moet bij de voorbereiding 
en opstelling van de gedelegeerde 
handelingen zorgen voor gelijktijdige, 
snelle en adequate toezending van de 
desbetreffende documenten aan het 
Europees Parlement en de Raad.

de nationale agentschappen worden 
beheerd. Het is van bijzonder belang dat de 
Commissie tijdens haar voorbereidende 
werkzaamheden het nodige overleg pleegt, 
ook op deskundigenniveau. De Commissie 
moet bij de voorbereiding en opstelling van 
de gedelegeerde handelingen zorgen voor 
gelijktijdige, snelle en adequate toezending 
van de desbetreffende documenten aan het 
Europees Parlement en de Raad.

Motivering

Om te waarborgen dat alles transparant verloopt en dat de potentiële begunstigden hun 
deelname aan het Erasmus voor iedereen-programma in de periode 2014-2020 naar behoren 
kunnen voorbereiden, moeten de criteria voor de prestaties van de nationale agentschappen 
in de verordening zelf worden vastgesteld, en niet achteraf door de Commissie in een 
gedelegeerde handeling.

Amendement 13

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Het programma bestrijkt, vanuit het 
oogpunt van een leven lang leren, 
onderwijsactiviteiten op alle niveaus, met 
name hoger onderwijs, beroepsonderwijs 
en beroepsopleiding, volwasseneneducatie, 
schoolonderwijs en jeugdzaken.

3. Het programma bestrijkt, vanuit het 
oogpunt van een leven lang leren, 
onderwijsactiviteiten op alle niveaus, met 
name hoger onderwijs, beroepsonderwijs 
en beroepsopleiding, volwasseneneducatie, 
schoolonderwijs, niet-formeel onderwijs
en jeugdzaken.

Amendement 14

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – punt 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. "niet-formele context": een 
leeromgeving die in de regel weliswaar 

2. "niet-formeel onderwijs": een 
georganiseerd proces dat mensen de 
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gepland en georganiseerd is, maar geen 
deel uitmaakt van het formele onderwijs-
en opleidingsstelsel;

mogelijkheid biedt waarden, 
vaardigheden en kennis te ontwikkelen 
die niet aan bod komen in het kader van 
het formele onderwijs- en 
opleidingsstelsel;

Amendement 15

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – punt 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. "ondersteuning van 
beleidshervormingen": een activiteit die 
gericht is op de ondersteuning en 
bevordering van de modernisering van 
onderwijs- en opleidingssystemen via een 
proces van beleidssamenwerking tussen de 
lidstaten, met name via de open 
coördinatiemethoden;

5. "ondersteuning van 
beleidshervormingen": een activiteit die 
gericht is op de ondersteuning en
bevordering van de modernisering van 
onderwijs- en opleidingssystemen via een 
proces van beleidssamenwerking tussen de 
lidstaten, met name via de open 
coördinatiemethoden, onder meer door een 
gestructureerde dialoog met het 
maatschappelijk middenveld, organisaties 
die niet-formeel onderwijs aanbieden en 
jongerenorganisaties;

Amendement 16

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – punt 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

7. "personeel": personen die beroepsmatig 
of op vrijwillige basis betrokken zijn bij 
onderwijs, beroepsopleiding of niet-
formeel leren voor jongeren. Hieronder 
zijn onder meer te verstaan leerkrachten, 
opleiders, schoolleiders, jongerenwerkers 
en niet-onderwijzend personeel;

7. "personeel": personen die beroepsmatig 
of op vrijwillige basis betrokken zijn bij 
onderwijs, beroepsopleiding of niet-
formeel leren. Hieronder zijn onder meer te 
verstaan leerkrachten, opleiders, 
schoolleiders, jongerenwerkers en niet-
onderwijzend personeel;

Amendement 17

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – punt 17
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

17. "jeugdactiviteit": een buitenschoolse 
activiteit (zoals een uitwisseling of
vrijwilligerswerk) die, individueel of in 
groepsverband, wordt uitgeoefend door een 
jongere en gekenmerkt is door een niet-
formele leerbenadering;

17. "jeugdactiviteit": een buitenschoolse 
activiteit (zoals een uitwisseling,
vrijwilligerswerk of een opleiding) die, 
individueel of in groepsverband, wordt 
uitgeoefend door een jongere en 
gekenmerkt is door een niet-formele 
opleidingsbenadering;

Amendement 18

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – punt 28 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

28 bis. "gestructureerde dialoog": 
platformen en fora om te waarborgen dat 
ngo's en andere belanghebbenden 
kunnen bijdragen aan de uitwerking van 
strategieën en beleid.

Amendement 19

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 2 – letter c bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c bis) de nadruk ervan op 
langetermijneffecten en het feit dat zij, 
waar mogelijk, berusten op empirisch 
onderzoek.

Amendement 20

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. Het programma heeft ten doel goed 
functionerende en doeltreffende 
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structuren voor een leven lang leren te 
creëren gebaseerd op beste praktijken en 
empirisch onderzoek waarbij een leven 
lang leren met een breed scala van 
aanbieders van formeel en niet-formeel 
onderwijs wordt opgenomen in bestaande 
systemen ter bevordering van een 
positieve attitude ten aanzien van een 
leven lang leren.

Amendement 21

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 2 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het is er voorts op gericht bij te dragen 
aan de verwezenlijking van de volgende 
doelen:
a) verhoging van het aantal 35-plussers 
dat deelneemt aan een programma voor 
een leven lang leren;
b) ervoor zorgen dat iedereen "een leven 
lang" leert;
c) verhoging van de 
werkgelegenheidsgraad bij jongeren.

Motivering

Onderwijs en opleiding dragen rechtstreeks bij tot het vinden van waardig en goed betaald 
werk. De EU streeft naar een verhoging van de werkgelegenheidsgraad in de lidstaten, met 
name bij jongeren. Daarom moet dit een van de algemene doelstellingen van het Erasmus 
voor iedereen-programma zijn.

Amendement 22

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – letter a – streepje 1 – substreepje 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– percentage deelnemers die hun 
kerncompetenties en/of hun vaardigheden 

– percentage deelnemers die hun 
kerncompetenties en/of hun vaardigheden 
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die relevant zijn voor hun inzetbaarheid 
hebben verhoogd;

die relevant zijn voor hun inzetbaarheid 
hebben verhoogd, gemeten aan de hand 
van objectieve criteria, zoals het 
percentage deelnemers dat een jaar na de 
beëindiging van de studie aan het werk is 
of het percentage deelnemers dat heeft 
deelgenomen aan beroepsactiviteiten in 
het kader van hun studie;

Motivering

Om ervoor te zorgen dat het programma een succes wordt, dat er correct wordt 
omgesprongen met overheidsmiddelen en dat de goede reputatie van het merk "Erasmus" 
intact blijft, is het van cruciaal belang om de methoden voor evaluatie en follow-up te 
verbeteren, met name door een heldere definitie van de indicatoren en methoden. Deze mogen 
niet louter gebaseerd zijn op subjectieve verklaringen, maar moeten zoveel mogelijk objectief 
meetbare elementen bevatten.

Amendement 23
Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – letter a – streepje 1 – substreepje 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– percentage van de deelnemende 
ondernemers dat zijn kernvaardigheden 
en/of zakelijke kwalificaties heeft 
verbeterd;

Motivering

Er is een specifieke indicator nodig om de vooruitgang op het gebied van zakelijke 
vaardigheden te meten, met name bij jongeren, zodat kan worden toegezien op de kwaliteit 
van onderwijs en opleiding voor jonge ondernemers.

Amendement 24

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – letter a – streepje 1 – substreepje 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– percentage van de deelnemende jongeren 
dat zegt beter voorbereid te zijn om in het 
sociale en politieke leven te participeren;

– percentage van de deelnemende jongeren 
dat zegt beter voorbereid te zijn om in het 
ondernemerschap, sociale of politieke 
leven te participeren;
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Amendement 25
Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – letter c – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) bevordering van het ontstaan van een 
Europese ruimte voor een leven lang leren, 
het initiëren van beleidshervormingen op 
nationaal niveau, ondersteuning van de 
modernisering van onderwijs- en 
opleidingsstelsels, met inbegrip van de 
niet-formele leeromgeving, en 
ondersteuning van Europese samenwerking 
op het gebied van jeugdzaken, met name 
door sterkere beleidssamenwerking, 
verbetering van de toepassing van 
instrumenten voor transparantie en de 
verspreiding van goede praktijken.

c) bevordering van het ontstaan van een 
Europese ruimte voor een leven lang leren 
met bijzondere aandacht voor 
beroepsonderwijs en -opleiding, het 
initiëren van beleidshervormingen op 
nationaal niveau, ondersteuning van de 
modernisering van onderwijs- en 
opleidingsstelsels, met inbegrip van de 
informele en niet-formele leeromgeving en 
het vaardighedenonderricht, en 
ondersteuning van Europese samenwerking 
op het gebied van jeugdzaken en een leven 
lang leren, met name door sterkere 
beleidssamenwerking, verbetering van de 
toepassing van instrumenten voor 
transparantie en de verspreiding van goede 
praktijken.

Amendement 26
Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – letter d – streepje 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– Gerelateerde indicator: aantal 
instellingen voor hoger onderwijs in derde 
landen dat gezamenlijke en dubbele graden 
aanbiedt;

– Gerelateerde indicator: aantal 
instellingen voor hoger onderwijs in de EU 
en in derde landen dat gezamenlijke en 
dubbele internationale graden aanbiedt;

Motivering

Ten behoeve van de duidelijkheid en de samenhang.

Amendement 27

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – letter d bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d bis) versterking van de beroepsopleiding 
met het oog op het herstel van oude en de 
ontwikkeling van nieuwe vaardigheden 
die belangrijk zijn voor het 
concurrentievermogen van de Europese 
industrie.

Amendement 28

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – letter e - streepje 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– Gerelateerde indicator: percentage 
deelnemers dat de taalvaardigheden heeft 
verbeterd;

– Gerelateerde indicator: percentage 
deelnemers dat de taalvaardigheden heeft 
verbeterd, met name gemeten aan de hand 
van objectieve criteria, zoals de 
slaagcijfers voor taaltoetsen;

Motivering

Om ervoor te zorgen dat het programma een succes wordt, dat er correct wordt 
omgesprongen met overheidsmiddelen en dat de goede reputatie van het merk "Erasmus" 
intact blijft, is het van cruciaal belang om de methoden voor evaluatie en follow-up te 
verbeteren, met name door een heldere definitie van de indicatoren en methoden. Deze mogen 
niet louter gebaseerd zijn op subjectieve verklaringen, maar moeten zoveel mogelijk objectief 
meetbare elementen bevatten.

Amendement 29
Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) individuele leermobiliteit, a) individuele leermobiliteit, waarbij ook 
het bedrijfsleven wordt betrokken, onder 
meer via stages;
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Amendement 30
Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) transnationale mobiliteit voor studenten 
in het hoger onderwijs en
beroepsopleidingen en voor jongeren die 
deelnemen aan niet-formele leeractiviteiten 
in de in artikel 18 genoemde landen. Deze 
mobiliteit kan de vorm aannemen van 
studie in een partnerinstelling, stages in het 
buitenland of deelname in
jeugdactiviteiten, met name
vrijwilligerswerk. Studiemobiliteit op 
masterniveau wordt ondersteund door de 
in artikel 14, lid 3, bedoelde 
garantiefaciliteit voor studentenleningen;

a) transnationale mobiliteit voor studenten 
in het hoger onderwijs, beroepsopleidingen 
en het volwassenenonderwijs en voor 
jongeren die deelnemen aan niet-formele 
leeractiviteiten in de in artikel 18 
genoemde landen. Deze mobiliteit kan de 
vorm aannemen van studie in een 
partnerinstelling, stages of arbeids- en 
opleidingscontracten in het buitenland of 
deelname aan activiteiten, waaronder
vrijwilligerswerk. Studiemobiliteit op 
master- en doctoraal niveau wordt 
ondersteund door de in artikel 14, lid 3, 
bedoelde garantiefaciliteit voor 
studentenleningen;

Amendement 31
Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) transnationale mobiliteit van personeel 
in de in artikel 18 genoemde deelnemende 
landen. Deze mobiliteit kan de vorm 
aannemen van het geven van onderwijs of 
deelname aan activiteiten op het gebied 
van beroepsontwikkeling in het buitenland.

b) transnationale mobiliteit van personeel 
in de in artikel 18 genoemde deelnemende 
landen. Deze mobiliteit kan de vorm 
aannemen van het geven van onderwijs of 
deelname aan activiteiten op het gebied 
van beroepsontwikkeling in het buitenland, 
waarbij ook het bedrijfsleven wordt 
betrokken.
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Motivering

Onderwijsmobiliteit is belangrijk voor jonge ondernemers, zowel met het oog op de 
tenuitvoerlegging van industriebeleid als met het oog op het concurrentievermogen van de 
EU.

Amendement 32
Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 1 – letter b bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b bis) gelijke kansen voor alle studenten 
op het gebied van samenwerking en 
mobiliteit, ongeacht hun oorspronkelijke 
universiteit/hogeronderwijsinstelling.

Motivering

Het beginsel van gelijkheid en niet-discriminatie moet ook worden toegepast op de 
samenwerking met het oog op innovatie en verspreiding van goede praktijken.

Amendement 33

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. In het kader van deze actie wordt 
steun verleend voor mobiliteit voor 
onderwijs en opleiding in verband met een
leven lang leren, teneinde de verspreiding 
van vaardigheden en ambachten te 
waarborgen.

Amendement 34

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) transnationale strategische 
partnerschappen tussen organisaties die 

a) transnationale strategische 
partnerschappen tussen organisaties die 
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betrokken zijn bij onderwijs-, 
beroepsopleidings- en/of jeugdactiviteiten 
of die werkzaam zijn in andere relevante 
sectoren en gezamenlijke initiatieven 
ontwikkelen en ten uitvoer leggen en de 
uitwisseling van ervaringen en knowhow 
bevorderen;

betrokken zijn bij onderwijs, 
beroepsopleiding, ontwikkeling van 
vaardigheden en/of jeugdactiviteiten of die 
werkzaam zijn in andere relevante sectoren 
en gezamenlijke initiatieven ontwikkelen 
en ten uitvoer leggen en de uitwisseling 
van ervaringen en knowhow bevorderen;

Amendement 35

Voorstel voor een verordening
Artikel 8– lid 1 – letter a bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a bis) transnationale samenwerking met 
de nadruk op erkenning en ondersteuning 
en met het oog op systematische 
langetermijneffecten, dit door de 
modernisering of diversificatie van 
onderwijs- en opleidingstelsels, 
waaronder organisaties en instellingen 
voor formeel en niet-formeel onderwijs, 
ondernemingen en het maatschappelijk 
middenveld;

Amendement 36

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 1 – letter b – streepje 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– kennisallianties tussen instellingen voor 
hoger onderwijs en ondernemingen die 
creativiteit, innovatie en ondernemerschap 
bevorderen door relevante 
leermogelijkheden aan te bieden, met 
inbegrip van de ontwikkeling van nieuwe 
lesprogramma's;

– kennisallianties tussen instellingen voor 
hoger onderwijs en ondernemingen die 
creativiteit, innovatie en ondernemerschap 
bevorderen door relevante 
leermogelijkheden aan te bieden, met 
inbegrip van de ontwikkeling van nieuwe 
lesprogramma's en leermethoden;

Motivering

In het onderwijs draait het zowel om de inhoud van de cursus als om de gehanteerde 
leermethode. Samenwerking tussen de onderwijsinstellingen moet de ontwikkeling van nieuwe 
leermethoden mogelijk maken.
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Amendement 37
Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 1 – letter b – streepje 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– allianties voor bedrijfstakspecifieke 
vaardigheden tussen aanbieders van 
onderwijs en opleiding en ondernemingen, 
waarbij nieuwe sectorspecifieke 
lesprogramma’s worden gecreëerd, 
innovatieve methoden voor 
beroepsonderwijs worden ontwikkeld en de 
Uniewijde erkenningsinstrumenten in de 
praktijk worden gebracht;

– allianties voor bedrijfstakspecifieke 
vaardigheden tussen aanbieders van 
onderwijs en opleiding en ondernemingen, 
waarbij de inzetbaarheid wordt bevorderd,
nieuwe sectorspecifieke lesprogramma’s 
worden gecreëerd, innovatieve methoden 
voor beroepsonderwijs worden ontwikkeld, 
onder meer door gebruik te maken van 
ICT, en de Uniewijde 
erkenningsinstrumenten in de praktijk 
worden gebracht;

Motivering

Aanbieders van onderwijs en opleiding moeten gebruik maken van ICT om de 
carrièremogelijkheden voor studenten te verbreden, nieuwe sectorspecifieke programma's te 
creëren, innovatieve methoden voor beroepsonderwijs te ontwikkelen en instrumenten voor 
wederzijdse erkenning uit te werken op EU-niveau.

Amendement 38

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 1 – letter b bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b bis) netwerken en allianties voor de 
opleiding in kunsten en ambachten, en 
vaardigheden voor activiteiten in verband 
met het behoud van cultureel erfgoed;

Amendement 39

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 1 – letter c bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c bis) een leven lang leren, wat moet 
zorgen voor loopbaanontwikkeling en 
betere kansen op de arbeidsmarkt.

Amendement 40

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. Met deze actie wordt tevens ingezet 
op administratieve bijstand aan 
middenveldsorganisaties die actief zijn op 
het gebied van een leven lang leren, 
formeel en niet-formeel onderwijs, met 
bijzondere aandacht voor jongeren.

Amendement 41
Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) de beleidsdialoog met relevante 
Europese belanghebbenden op het gebied 
van onderwijs, beroepsopleiding en jeugd;

c) de beleidsdialoog met relevante 
Europese belanghebbenden op het gebied 
van onderwijs, beroepsopleiding, jeugd, 
cultuur en bedrijfsleven;

Amendement 42

Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Jean Monnet- activiteiten Europese onderwijs- en Jean Monnet-
activiteiten

Amendement 43
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Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – letter c – punt ii bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

ii bis) het Europees Instituut voor 
bestuurskunde in Maastricht;

Amendement 44

Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – letter c – punt ii ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

ii ter) de Academie voor Europees recht in 
Trier;

Amendement 45

Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – letter c – punt ii quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

ii quater) het Europees Agentschap 
Ontwikkeling van onderwijs voor 
leerlingen met specifieke behoeften in 
Middelfart;

Amendement 46

Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – letter c – punt ii quinquies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

ii quinquies) het Internationaal Centrum 
voor Europese vorming (CIFE) in Nice;

Amendement 47

Voorstel voor een verordening
Artikel 11 – letter c – inleidende formule
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) bevordering van sociale integratie, 
gelijke kansen en 
gezondheidsbevorderende 
lichaamsbeweging door een grotere 
deelname aan sport.

c) bevordering van sociale integratie, 
gelijke kansen en 
gezondheidsbevorderende 
lichaamsbeweging door een grotere 
deelname aan sport en door bevordering 
van vrijwilligersactiviteiten in de sport;

Amendement 48
Voorstel voor een verordening
Artikel 11 – letter c bis en c ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c bis) bevordering van duurzame en 
inclusieve groei door de toegang van 
mensen met een handicap tot 
sportactiviteiten te verbeteren;
– Gerelateerde indicator: percentage 
deelnemers dat de resultaten van 
grensoverschrijdende projecten gebruikt om 
de deelname van mensen met een handicap 
aan sportactiviteiten te bevorderen.
c ter) ondersteuning van sportactiviteiten en 
opleidingen op het gebied van gezond en 
actief ouder worden.

Amendement 49
Voorstel voor een verordening
Artikel 11 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De criteria om de prestaties ten aanzien 
van de in de in alinea 1 bedoelde 
doelstellingen te controleren en te 
evalueren, staan vermeld in Bijlage -I.

Motivering

Met het oog op de transparantie en de rechtszekerheid moeten de prestatiecriteria voor de 
door de nationale agentschappen beheerde activiteiten integraal deel uitmaken van de 
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verordening. Daarom dienen de door de Commissie voorgestelde indicatoren in Bijlage -I te 
worden opgenomen.

Amendement 50

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) steunverlening aan niet-commerciële
Europese sportevenementen waarbij 
meerdere Europese landen zijn betrokken;

b) steunverlening aan niet op winst 
gerichte Europese 
breedtesportevenementen waarbij 
meerdere Europese landen zijn betrokken;

Amendement 51

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 1 – letter e

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

e) dialoog met Europese belanghebbenden. e) dialoog met Europese belanghebbenden, 
met inbegrip van ondernemingen.

Amendement 52

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Voor gesubsidieerde sportactiviteiten 
moeten, waar gepast, aanvullende 
financiële middelen worden verkregen 
door middel van partnerschap met derden, 
zoals particuliere ondernemingen.

2. Voor gesubsidieerde sportactiviteiten 
kunnen, waar gepast, aanvullende 
financiële middelen worden verkregen 
door middel van partnerschap met derden, 
zoals particuliere ondernemingen.

Amendement 53
Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – lid 2 – alinea 1
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. In aanvulling op het financiële kader 
zoals vermeld in lid 1, en teneinde de 
internationale dimensie van het hoger 
onderwijs te bevorderen, wordt een 
indicatief bedrag van 1 812 100 000 euro 
van de verschillende externe instrumenten 
van Titel 4 
(ontwikkelingssamenwerkingsinstrument, 
Europees nabuurschapsinstrument, 
instrument inzake pretoetredingssteun, 
partnerschapsinstrument en Europees 
ontwikkelingsfonds) toegewezen aan acties 
van leermobiliteit naar of vanuit andere 
landen dan die bedoeld in artikel 18, lid 1, 
en aan samenwerking en beleidsdialoog 
met autoriteiten/instellingen/organisaties 
afkomstig uit die landen. De bepalingen 
van deze verordening zijn van toepassing 
op het gebruik van deze middelen.

2. In aanvulling op het financiële kader 
zoals vermeld in lid 1, en teneinde de 
internationale dimensie van het hoger 
onderwijs te bevorderen, wordt een 
indicatief bedrag van 1.812.100 euro van 
de verschillende externe instrumenten van 
Titel 4 
(ontwikkelingssamenwerkingsinstrument, 
Europees nabuurschapsinstrument, 
instrument inzake pretoetredingssteun, 
partnerschapsinstrument en Europees 
ontwikkelingsfonds) toegewezen aan acties 
van leermobiliteit, ook op het gebied van 
ondernemerschap, naar of vanuit andere 
landen dan die bedoeld in artikel 18, lid 1, 
en aan samenwerking en beleidsdialoog 
met autoriteiten/instellingen/organisaties 
afkomstig uit die landen. De bepalingen 
van deze verordening zijn van toepassing 
op het gebruik van deze middelen.

Motivering

Leermobiliteit is belangrijk voor jonge ondernemers, zowel met het oog op de 
tenuitvoerlegging van industriebeleid als met het oog op het concurrentievermogen van de 
EU.

Amendement 54
Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – lid 2 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De middelen worden beschikbaar gesteld 
door middel van twee meerjarige 
toewijzingen die slechts respectievelijk de 
eerste vier jaren en de resterende drie jaren 
afdekken. Deze financiering zal zijn 
weerslag vinden in de meerjaarlijkse 
indicatieve programmering van deze 
instrumenten, overeenkomstig de 
onderkende behoeften en prioriteiten van 
de betrokken landen. De toewijzingen 
kunnen worden herzien ingeval van 

De middelen worden beschikbaar gesteld 
door middel van twee meerjarige 
toewijzingen die slechts respectievelijk de 
eerste vier jaren en de resterende drie jaren 
afdekken. Met het oog op de continuïteit 
van de acties en het vlotte verloop van het 
programma zullen de toewijzingen ieder 
jaar ongeveer identiek zijn.+0 Deze 
financiering zal zijn weerslag vinden in de 
meerjaarlijkse indicatieve programmering 
van deze instrumenten, overeenkomstig de 
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relevante onvoorziene omstandigheden of 
belangrijke politieke veranderingen 
overeenkomstig de externe prioriteiten van 
de EU. De samenwerking met niet-
deelnemende landen kan, voor zover van 
toepassing, worden gefinancierd uit de 
toewijzing van aanvullende middelen door 
de partnerlanden, die ter beschikking 
worden gesteld volgens met deze landen 
nader overeen te komen procedures.

onderkende behoeften en prioriteiten van 
de betrokken landen. De toewijzingen 
kunnen worden herzien ingeval van 
relevante onvoorziene omstandigheden of 
belangrijke politieke veranderingen 
overeenkomstig de externe prioriteiten van 
de EU. De samenwerking met niet-
deelnemende landen kan, voor zover van 
toepassing, worden gefinancierd uit de 
toewijzing van aanvullende middelen door 
de partnerlanden, die ter beschikking 
worden gesteld volgens met deze landen 
nader overeen te komen procedures.

Motivering

Met het oog op het doeltreffend beheer van het programma in de periode 2014-2020 is het 
wenselijk dat ieder jaar ongeveer evenveel middelen worden toegewezen.

Amendement 55
Voorstel voor een verordening
Artikel 14 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De Commissie stelt middelen ter 
beschikking voor het verstrekken van 
garanties voor leningen aan studenten die 
wonen in een deelnemend land zoals 
gedefinieerd in artikel 18, lid 1, die een 
volledige masterstudie volgen in een ander 
deelnemend land, te verlenen via een 
trustee met het mandaat om de 
garantieverlening ten uitvoer te brengen op 
basis van een trustovereenkomst waarin de 
gedetailleerde regels en vereisten inzake 
het gebruik van het instrument en de 
respectievelijke verplichtingen van de 
partijen nader zijn bepaald. Het financieel 
instrument dient te voldoen aan de 
bepalingen betreffende financiële 
instrumenten in het Financieel Reglement 
en in de gedelegeerde handeling die de 
uitvoeringsvoorschriften vervangen. 
Overeenkomstig artikel 18, lid 2, van 
Verordening (EG, Euratom) nr. 1605/2002 
moeten inkomsten en betalingen die door 

3. De Commissie stelt middelen ter 
beschikking voor het verstrekken van 
garanties voor leningen aan studenten en 
promovendi die wonen in een deelnemend 
land zoals gedefinieerd in artikel 18, lid 1, 
die een volledige masterstudie volgen of 
een proefschrift maken in een ander 
deelnemend land, te verlenen via een 
trustee met het mandaat om de 
garantieverlening ten uitvoer te brengen op 
basis van een trustovereenkomst waarin de 
gedetailleerde regels en vereisten inzake 
het gebruik van het instrument en de 
respectievelijke verplichtingen van de 
partijen nader zijn bepaald. Het financieel 
instrument dient te voldoen aan de 
bepalingen betreffende financiële 
instrumenten in het Financieel Reglement 
en in de gedelegeerde handeling die de 
uitvoeringsvoorschriften vervangen. In 
accordance with Article 18(2) of 
Regulation (EC, Euratom) No 1605/2002, 
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de garanties zijn gegenereerd, aan het 
financieel instrument worden 
toegeschreven. Dit financiële instrument, 
inclusief behoeften van de markt en 
uitvoeringspercentages, zal worden 
gecontroleerd en geëvalueerd zoals 
voorgeschreven in artikel 15, lid 2.

revenues and repayments generated by the 
guarantees should be assigned to the 
financial instrument. Dit financiële 
instrument, inclusief behoeften van de 
markt en uitvoeringspercentages, zal 
worden gecontroleerd en geëvalueerd zoals 
voorgeschreven in artikel 15, lid 2, van 
deze verordening.

Motivering

Onderzoek en ontwikkeling zijn van groot belang voor het concurrentievermogen en de 
industriële, economische en sociale ontwikkeling van de EU. Daarom moeten promovendi een 
beroep kunnen doen op de in het kader van het Erasmus voor iedereen-programma 
opgerichte garantiefaciliteit voor leningen, zodat zij doctoraalcursussen kunnen volgen in een 
ander deelnemend land dan hun thuisland.

Amendement 56
Voorstel voor een verordening
Artikel 14 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Openbare lichamen en scholen, 
instellingen van hoger onderwijs en 
organisaties op het gebied van onderwijs, 
opleiding, jeugd en sport die gedurende de 
afgelopen twee jaar meer van 50% van hun 
jaarlijkse inkomsten uit publieke bronnen 
hebben ontvangen, worden geacht over de 
nodige financiële vermogens, 
beroepsbekwaamheid en administratieve 
capaciteiten te beschikken om de 
activiteiten in het kader van het programma 
uit te voeren. Zij hoeven geen verdere 
documentatie ter staving hiervan in te 
dienen.

4. Openbare lichamen en scholen, 
instellingen van hoger onderwijs en 
organisaties op het gebied van onderwijs, 
opleiding, jeugd en sport die gedurende de 
afgelopen twee jaar meer van 50% van hun 
jaarlijkse inkomsten uit publieke bronnen 
hebben ontvangen, worden geacht over de 
nodige financiële vermogens, 
beroepsbekwaamheid en administratieve 
capaciteiten te beschikken om de 
activiteiten in het kader van het programma 
uit te voeren. Zij hoeven geen verdere 
documentatie ter staving hiervan in te 
dienen. 

Openbare lichamen en scholen, 
instellingen van hoger onderwijs en 
organisaties op het gebied van onderwijs, 
opleiding, jeugd en sport die niet aan de 
in de eerste zin bedoelde voorwaarden 
voldoen, dienen door middel van 
documentatie aan te tonen dat ze over de 
nodige financiële vermogens, 
beroepsbekwaamheid en administratieve 
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capaciteiten beschikken om de activiteiten 
in het kader van het programma uit te 
voeren.

Motivering

Dit amendement dient ter verduidelijking van de tekst en om het programma toegankelijker te 
maken voor openbare lichamen en scholen, instellingen van hoger onderwijs en organisaties 
op het gebied van onderwijs, opleiding, jeugd en sport.

Amendement 57

Voorstel voor een verordening
Artikel 15 – lid 1 – letter b bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b bis) de op empirisch onderzoek 
gebaseerde resultaten van de projecten.

Amendement 58
Voorstel voor een verordening
Artikel 15 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. In aanvulling op de voortdurende 
controle stelt de Commissie uiterlijk eind 
2017 een evaluatierapport op om de 
doelmatigheid bij het bereiken van de 
doelstellingen, de efficiëntie van het 
programma en zijn Europese toegevoegde 
waarde te beoordelen met het oog op een 
beslissing over de vernieuwing, wijziging 
en schorsing van het programma. In de 
evaluatie zal aandacht worden besteed aan 
mogelijkheden tot vereenvoudiging, de 
interne en externe samenhang, de vraag of 
alle doelstellingen nog steeds relevant zijn, 
alsook de bijdrage van de maatregelen tot 
de prioriteiten van de Unie inzake slimme, 
duurzame en inclusieve groei. Ook wordt 
rekening gehouden met evaluatieresultaten 
inzake het effect op lange termijn van de 
vorige programma’s (Een leven lang leren, 
Jeugd in actie en Erasmus Mundus en 

2. In aanvulling op de voortdurende 
controle stelt de Commissie jaarlijks een 
evaluatierapport op om de doelmatigheid 
bij het bereiken van de doelstellingen, de 
efficiëntie van het programma en zijn 
Europese toegevoegde waarde te 
beoordelen met het oog op een beslissing 
over de vernieuwing, wijziging en 
schorsing van het programma, en zij 
bezorgt dit rapport aan het Parlement en 
de Raad. In de evaluatie zal aandacht 
worden besteed aan mogelijkheden tot 
vereenvoudiging, de interne en externe 
samenhang, de vraag of alle doelstellingen 
nog steeds relevant zijn, alsook de bijdrage 
van de maatregelen tot de prioriteiten van 
de Unie inzake slimme, duurzame en 
inclusieve groei. Ook wordt rekening 
gehouden met evaluatieresultaten inzake 
het effect op lange termijn van de vorige 
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andere internationale programma's voor 
hoger onderwijs).

programma’s (Een leven lang leren, Jeugd 
in actie en Erasmus Mundus en andere 
internationale programma's voor hoger 
onderwijs).

Motivering

Om te komen tot een doeltreffende controle op het Erasmus voor iedereen-programma in de 
periode 2014-2020 moeten de evaluatierapporten op jaarbasis worden opgesteld en bezorgd 
aan het Parlement.

Amendement 59

Voorstel voor een verordening
Artikel 16 – lid 4 – streepje 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– "Erasmus Ondernemerschap" voor de 
Europese industrie en het mkb;
– "Erasmus - Een leven lang leren" voor 
volwassenenonderwijs.

Amendement 60
Voorstel voor een verordening
Artikel 17 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. De Commissie en de lidstaten 
sporen niet-gouvernementele organisaties, 
en in het bijzonder jongerenorganisaties 
die werken rond onderwijs, opleiding en 
breedtesport, aan om deel te nemen aan 
het programma.

Motivering

Aangezien jongeren de belangrijkste doelgroep van "Erasmus voor iedereen" vormen, is het 
belangrijk dat niet-gouvernementele organisaties, en dan vooral jongerenorganisaties die 
werken rond onderwijs, opleiding en breedtesport, deelnemen aan het programma.
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Amendement 61
Voorstel voor een verordening
Artikel 17 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Bij de uitvoering van het programma 
zorgen de Commissie en de lidstaten 
ervoor dat bijzondere inspanningen worden 
ondernomen om de deelname van personen 
die om onderwijs-, sociale, lichamelijke, 
psychologische, geografische, 
economische of culturele redenen of op 
grond van hun geslacht moeilijkheden 
ondervinden, te vergemakkelijken.

2. Bij de uitvoering van het programma 
zorgen de Commissie en de lidstaten 
ervoor dat bijzondere inspanningen worden 
ondernomen om de deelname van personen 
die om onderwijs-, sociale, lichamelijke, 
psychologische, geografische, 
economische of culturele redenen of op 
grond van hun geslacht moeilijkheden 
ondervinden, te vergemakkelijken.
Daarom zetten de Commissie en de 
lidstaten in op het gebruik van ICT en 
nieuwe technologieën waarmee de 
toegang van deze personen tot onderwijs, 
opleiding en sport kan worden 
vergemakkelijkt.

Motivering

De Commissie en de lidstaten moeten gebruik maken van ICT en nieuwe technologieën om de 
deelname aan onderwijs, opleiding en sport van personen die om lichamelijke, 
psychologische, geografische, economische of culturele redenen moeilijkheden ondervinden, 
te vergemakkelijken.

Amendement 62
Voorstel voor een verordening
Artikel 19 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) het relevante beleid van de Unie, met 
name op het gebied van cultuur en media, 
werkgelegenheid, gezondheid, onderzoek 
en innovatie, ondernemerschap, 
rechtspleging, consumenten, ontwikkeling 
en cohesie;

a) het relevante beleid van de Unie, met 
name op het gebied van cultuur en media, 
werkgelegenheid, gezondheid, onderzoek 
en innovatie, industrie, ondernemerschap, 
rechtspleging, consumenten, ontwikkeling 
en cohesie;

Motivering

De industrie van de EU is een van de sectoren die het meest baat heeft bij onderwijs, 
opleiding, onderzoek en innovatie. Het industriebeleid van de Unie moet dan ook worden 
opgenomen in de lijst met beleidsterreinen waarmee het Erasmus voor iedereen-programma 
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samenhangt.

Amendement 63

Voorstel voor een verordening
Artikel 21 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De lidstaten treffen alle nodige 
maatregelen om wettelijke en 
administratieve belemmeringen voor de 
goede werking van het programma weg te 
nemen, ook wat de afgifte van visa betreft.

2. De lidstaten treffen alle nodige 
maatregelen om wettelijke en 
administratieve belemmeringen voor de 
goede en doelmatige werking van het 
programma weg te nemen, ook wat de 
afgifte van visa betreft;

Amendement 64

Voorstel voor een verordening
Artikel 22 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. Het nationaal agentschap moet 
lokale en regionale autoriteiten 
aansporen tot deelname aan de 
voorbereiding van de uitvoering van en 
het toezicht op de projecten.

Amendement 65
Voorstel voor een verordening
Artikel 23 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Binnen twee maanden na ontvangst van 
de in artikel 21, lid 3, bedoelde ex-ante-
evaluatie van de nationale autoriteit hecht 
de Commissie haar goedkeuring aan de 
aanwijzing van het nationale agentschap, 
keurt zij die aanwijzing op bepaalde 
voorwaarden goed of wijst zij deze af. De 
Commissie gaat geen contractuele 
betrekkingen met het nationaal agentschap 
aan voordat de ex-ante-evaluatie is 

1. Binnen twee maanden na ontvangst van 
de in artikel 21, lid 3, bedoelde ex-ante-
evaluatie van de nationale autoriteit hecht 
de Commissie haar goedkeuring aan de 
aanwijzing van het nationale agentschap, 
keurt zij die aanwijzing op bepaalde 
voorwaarden goed of wijst zij deze af. De 
Commissie gaat geen contractuele 
betrekkingen met het nationaal agentschap 
aan voordat de ex-ante-evaluatie is 
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afgerond. Ingeval de Commissie de 
aanwijzing van het agentschap onder 
bepaalde voorwaarden goedkeurt, kan de 
Commissie in het kader van de 
contractuele betrekkingen met het 
nationale agentschap aanvullende 
voorzorgsmaatregelen treffen.

afgerond. De Commissie werkt samen met 
de betrokken lidstaat om ervoor te zorgen 
dat het nationale agentschap zo snel 
mogelijk wordt aangewezen. Hoe dan ook 
dienen de aanwijzing van het nationale 
agentschap en de vaststelling van zijn 
werkprogramma plaats te vinden binnen 
een termijn van negen maanden na de 
vaststelling van deze verordening. Ingeval 
de Commissie de aanwijzing van het 
agentschap onder bepaalde voorwaarden 
goedkeurt, kan de Commissie in het kader 
van de contractuele betrekkingen met het 
nationale agentschap aanvullende 
voorzorgsmaatregelen treffen.

Motivering

Dit amendement moet de samenwerking tussen de lidstaten en de Commissie bevorderen, 
zodat de aanwijzing van de nationale agentschappen en de vaststelling van hun 
werkprogramma's vóór 1 januari 2014 kunnen worden afgerond.

Amendement 66
Voorstel voor een verordening
Artikel 23 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De Commissie legt de juridische 
verantwoordelijkheden inzake de bij de 
inwerkingtreding van het programma nog 
lopende financiële overeenkomsten 
betreffende de voorafgaande programma's 
Een leven lang leren en Jeugd in actie 
(2007-2013) formeel vast na haar 
goedkeuring van de ex-ante-evaluatie van 
de naleving betreffende het aangewezen 
agentschap.

2. De Commissie legt de juridische 
verantwoordelijkheden inzake de bij de 
inwerkingtreding van het programma nog 
lopende financiële overeenkomsten 
betreffende de voorafgaande programma's 
Een leven lang leren en Jeugd in actie 
(2007-2013) formeel vast na haar 
goedkeuring van de ex-ante-evaluatie van 
de naleving betreffende het aangewezen 
agentschap, en publiceert deze vervolgens 
op haar website.

Motivering

Om de uitwisseling van goede praktijken mogelijk te maken en tot een transparante uitvoering 
van het Erasmus voor iedereen-programma te komen, moet de in dit lid bedoelde informatie 
op de website van de Commissie worden gepubliceerd.
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Amendement 67
Voorstel voor een verordening
Artikel 23 – lid 10 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

10 bis. De Commissie publiceert en 
actualiseert op haar website systematisch 
alle informatie met betrekking tot de door 
de lidstaten aangewezen nationale 
agentschappen, de inhoud van de tussen 
de Commissie en deze agentschappen 
gesloten overeenkomsten, en de jaarlijks 
ter beschikking van de agentschappen 
gestelde middelen, in casu beurzen, die 
dienen om de in het kader van het 
programma uitgevoerde acties te 
ondersteunen en de werkingskosten van 
de voor het beheer van het programma 
verantwoordelijke agentschappen te 
dekken.

Motivering

Met het oog op de transparantie en de uitwisseling van goede praktijken moet de Commissie 
alle in dit lid bedoelde informatie op haar website publiceren en bestendig actualiseren.

Amendement 68
Voorstel voor een verordening
Artikel 27

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Commissie is bevoegd om 
overeenkomstig artikel 28 betreffende de 
wijziging van artikel 13, lid 7, en artikel 
22, lid 2, betreffende respectievelijk de 
criteria voor de prestaties en de 
bepalingen over de acties die door de 
nationale agentschappen worden beheerd.

De Commissie is bevoegd om 
overeenkomstig artikel 28 gedelegeerde 
handelingen vast te stellen betreffende de 
wijziging van artikel 22, lid 2, betreffende 
de bepalingen over de acties die door de 
nationale agentschappen worden beheerd.

Motivering

De in artikel 13 bedoelde prestatiecriteria worden vastgesteld in Bijlage -I van deze 
verordening, en niet door middel van gedelegeerde handelingen.
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Amendement 69

Voorstel voor een verordening
Artikel 29 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Bij de uitvoering van het programma 
streeft de Commissie ernaar een 
gebruiksvriendelijk kader te creëren met 
duidelijke, snelle en gemakkelijke 
procedures met eenvoudige regels, 
richtlijnen en informatie. Het publiek 
moet op nationaal, regionaal en lokaal 
niveau steeds op transparante wijze de 
uitvoering van het programma kunnen 
beoordelen.
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