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ΣΥΝΤΟΜΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Η εκπαίδευση και η κατάρτιση αποτελούν κεντρικά θέματα της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» 
για έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη, καθώς και των ολοκληρωμένων 
κατευθυντήριων γραμμών για την απασχόληση και των γενικών προσανατολισμών
οικονομικής πολιτικής των κρατών μελών. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή και το Κοινοβούλιο 
στηρίζουν την αύξηση, για την περίοδο 2014-2020, της στήριξης που παρέχει η Ένωση στην 
εκπαίδευση και κατάρτιση για την αύξηση του επιπέδου των προσόντων των πολιτών και της 
συμβολής στην αντιμετώπιση των αυξημένων επιπέδων ανεργίας των νέων σε σε πολλά 
κράτη μέλη.

Περιγραφή του κανονισμού

Το πρόγραμμα "Erasmus για όλους" καλύπτει την εκπαίδευση, την κατάρτιση, τη νεολαία και 
τον αθλητισμό και στοχεύει στην υποστήριξη όλων των τομέων της εκπαίδευσης (δηλαδή της 
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης και της 
εκπαίδευσης ενηλίκων, της σχολικής εκπαίδευσης και της νεολαίας), σε μια προοπτική διά 
βίου μάθησης.

Σύμφωνα με την πρόταση της Επιτροπής, το πρόγραμμα "Erasmus για όλους" εστιάζεται σε 
τρεις τύπους βασικών δράσεων:
 τη μαθησιακή κινητικότητα, διακρατική και διεθνή, των φοιτητών/σπουδαστών, των 

νέων, των εκπαιδευτικών και του προσωπικού·
 τη συνεργασία για καινοτομία και ορθές πρακτικές μεταξύ εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, 

καθώς και συνεργασία με φορείς που δραστηριοποιούνται στον τομέα της νεολαίας και 
την υποστήριξη σε θεματολόγια πολιτικής·

 την υποστήριξη για πολιτικές μεταρρυθμίσεις και τη δημιουργία ικανοτήτων στις 
τρίτες χώρες, συμπεριλαμβανομένων των χωρών της διεύρυνσης, με ιδιαίτερη έμφαση 
στις χώρες στις οποίες εφαρμόζεται η πολιτική γειτονίας και στον διεθνή πολιτικό 
διάλογο.

Το "Erasmus για όλους" ενωσματώνει και συνεχίζει τα υφιστάμενα διεθνή προγράμματα
("Erasmus Mundus", "Tempus", "Edulink" και "Alfa") και προγράμματα συνεργασίας με 
βιομηχανικές χώρες.

Για την περίοδο 2014-2020, το πρόγραμμα "Erasmus για όλους" θα διαθέτει προϋπολογισμό 
ύψους 17 299 000 000 ευρώ, εκ των οποίων 16 742 000 000 ευρώ (το 65% για τη μαθησιακή 
κινητικότητα των ατόμων, το 26% για τη συνεργασία για την καινοτομία και τις ορθές 
πρακτικές, το 4% για την υποστήριξη των πολιτικών μεταρρυθμίσεων και το 2% για 
διοικητικές δαπάνες) για τις δράσεις στον τομέα της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της 
νεολαίας, 318, 4 εκατ. ευρώ για τις δράσεις Jean Monet και 238, 8 δισ. ευρώ για τις δράσεις 
σχετικά με τον αθλητισμό. Συμπληρωματικώς, και για την προώθηση της διεθνούς διάστασης 
της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, θα κατανεμηθεί ενδεικτικό ποσό ύψους 1, 8 δισ. ευρώ από τα 
διάφορα εξωτερικά μέσα. Τα κονδύλια θα διατεθούν με βάση δύο πολυετείς χρηματοδοτήσεις 
για 4 και 3 έτη αντίστοιχα, ώστε να διασφαλιστεί η σταθερότητα και η προβλεψιμότητα. 
Τα κονδύλια που κατανέμονται τσο πρόγραμμα "Erasmus για όλους" θα χρησιμοποιηθούν για 
τις δράσεις που αναφέρονται στο άρθρο 6, παράγραφος 1, ήτοι για δράσεις προετοιμασίας, 
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παρακολούθησης, διαχειριστικού και οικονομικού ελέγχου, καθώς και για να καλύψουν τις 
δαπάνες τεχνικής βοήθειας. Η Επιτροπή εξασφαλίζει επίσης τη χρηματοδότηση για εγγυήσεις 
φοιτητικών δανείων σε φοιτητές που διαμένουν σε μια συμμετέχουσα χώρα και 
παρακολουθούν πλήρες μεταπτυχιακό πρόγραμμα σε άλλη συμμετέχουσα χώρα. 

Η θέση της συντάκτριας γνωμοδότησης

Η συντάκτρια στηρίζει τον κανονισμό που πρότεινε η Επιτροπή και προτείνει ορισμένες 
τροποποιήσεις που αφορούν:

1. την ένταξη, στους γενικούς στόχους του προγράμματος, της αύξησης του αριθμού των 
ατόμων ηλικίας άνω των 35 ετών που βρίσκονται σε διά βίου μάθηση·

2. την ένταξη, στους ειδικούς στόχους και τις δράσεις του προγράμματος, της μαθησιακής 
κινητικότητας των ατόμων στον τομέα της επιχειρηματικότητας και τον προσδιορισμό 
σχετικών δεικτών·

3. την ένταξη, στις πολιτικές της ΕΕ που είναι σημαντικές για το πρόγραμμα "Erasmus για 
όλους", της βιομηχανικής πολιτικής της ΕΕ·

4. τη διασφάλιση της πρόσβασης στο πρόγραμμα "Erasmus για όλους" των μη κυβερνητικών 
οργανώσεων, ιδίως των νέων, σε τομείς όπως η εκπαίδευση, η κατάρτιση, η νεολαία και ο 
μαζικός αθλητισμός·

5. τη χρήση ΤΠΕ για να διευκολυνθεί η πρόσβαση στο πρόγραμμα "Erasmus για όλους" των 
ατόμων με δυσκολίες για λόγους εκπαιδευτικούς, κοινωνικούς, σχεττιζόμενους με το φύλο, 
φυσικούς, ψυχολογικούς, γεωγραφικούς, οικονομικούς και πολιτιστικούς·

6. την επιλεξιμότητα των πραγματοποιούντων διδακτορικό για την παροχή εγγύησης δανείων 
στους υποψήφιους διδάκτορες που διαμένουν σε μια συμμετέχουυσα χώρα και οι οποίοι 
πραγματοποιούν διδακτορικό σε άλλη συμμετέχουσα χώρα·

7. τον καθορισμό, στο Παράρτημα 1 του κανονισμού και όχι με κατ' εξουσιοδότηση πράξεις, 
των κριτηρίων επιδόσεων που αναφέρονται στο άρθρο 5 και το άρθρο 11·

8. τη διαγραφή, από τα κριτήρια κατανομής των κονδυλίων που διαχειρίζεται ένας εθνικός 
οργανισμός για την εφαρμογή των δράσεων του άρθρου 6, παράγραφος 1, του κριτηρίου 
που αφορά το "κόστος ζωής στο κράτος μέλος", το οποίο θα μπορούσε να δημιουργήσει 
διακρίσεις μεταξύ φοιτητών/πραγματοποιούντων διδακτορικό συναρτήσει του κράτους 
μέλους καταγωγής·

9. τη διασφάλιση της διαφάνειας στην εφαρμογή του προγράμματος "Erasmus για όλους" με 
τη θέσπιση της υποχρέωσης της Επιτροπής να δημοσιεύει στον ιστότοπό της τα στοιχεία τα 
οποία αφορούν τους ορισθέντες εθνικούς οργανισμούς, το πρόγραμμα εργασίας και τα 
κονδύλια που τίθενται ετησίως στη διάθεσή τους από την Επιτροπή για την εφαρμογή του 
προγράμματος "Erasmus για όλους"·

10. τη συνεργασία μεταξύ της Επιτροπής και των κρατών μελών ώστε ο ορισμός των εθνικών 
οργανισμών που θα είναι αρμόδιοι για τη διαχείριση του προγράμματος "Erasmus για 
όλους" να πραγματοποιηθεί πριν από την 1η Ιανουαρίου 2014·

11. τη διασφάλιση μιας ισόρροπης συμμετοχής όλων των χωρών που συμμετέχουν στο 
πρόγραμμα.
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ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας καλεί την Επιτροπή Πολιτισμού και 
Παιδείας, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να ενσωματώσει στην έκθεσή της τις ακόλουθες 
τροπολογίες:

Τροπολογία 1
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(10) Για την υποστήριξη της 
κινητικότητας, της δικαιοσύνης και της 
αριστείας στις σπουδές, η Ένωση πρέπει 
να θεσπίσει ευρωπαϊκό μηχανισμό 
εγγύησης δανείων ώστε να δώσει τη 
δυνατότητα στους φοιτητές/σπουδαστές, 
ανεξάρτητα από την κοινωνική τους 
προέλευση, να αποκτήσουν το 
μεταπτυχιακό τους δίπλωμα σε άλλη 
συμμετέχουσα χώρα. Αυτός ο μηχανισμός 
πρέπει να είναι διαθέσιμος στα 
χρηματοπιστωτικά ιδρύματα που 
συμφωνούν να χορηγούν δάνεια για 
μεταπτυχιακές σπουδές σε άλλες 
συμμετέχουσες χώρες με ευνοϊκούς όρους 
για τους φοιτητές. 

(10) Για την υποστήριξη της 
κινητικότητας, της δικαιοσύνης και της 
αριστείας στις σπουδές, η Ένωση πρέπει 
να θεσπίσει ευρωπαϊκό μηχανισμό 
εγγύησης δανείων ώστε να δώσει τη 
δυνατότητα στους φοιτητές/σπουδαστές, 
ανεξάρτητα από την κοινωνική τους 
προέλευση, να αποκτήσουν το 
μεταπτυχιακό τους δίπλωμα ή το 
διδακτορικό τους σε άλλη συμμετέχουσα 
χώρα. Αυτός ο μηχανισμός πρέπει να είναι 
διαθέσιμος στα χρηματοπιστωτικά 
ιδρύματα που συμφωνούν να χορηγούν 
δάνεια για μεταπτυχιακές ή διδακτορικές
σπουδές σε άλλες συμμετέχουσες χώρες με 
ευνοϊκούς όρους για τους φοιτητές.

Or. ro

Αιτιολόγηση

Η ανάπτυξη της καινοτομίας και της έρευνας αποτελούν εξαιρετικά σημαντικό στοιχείο για την 
ανταγωνιστικότητα της ΕΕ. Οι τομείς αυτοί συνδέονται στενά με τα ιδρύματα της τριτοβάθμιας
εκπαίδευσης. Συνεπώς, είναι σημαντικό και οι πραγματοποιούντες διδακτορικό να μπορούν να 
επωφελούνται, μέσω του προγράμματος "Erasmus για όλους", από την εγγύηση δανείων για την 
πραγματοποίηση διδακτορικού σε άλλη συμμετέχουσα χώρα.

Τροπολογία 2
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 33

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(33) Για να εξασφαλιστεί ταχεία (33) Για να εξασφαλιστεί ταχεία 
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ανταπόκριση στις μεταβαλλόμενες ανάγκες 
σε όλη τη διάρκεια του προγράμματος, η 
εξουσία έκδοσης νομικών πράξεων 
σύμφωνα με το άρθρων 290 της Συνθήκης 
για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή όσον 
αφορά διατάξεις σχετικά με τα κριτήρια 
απόδοσης και τις δράσεις που 
διαχειρίζονται οι εθνικοί οργανισμοί. Είναι 
πολύ σημαντικό να διεξάγει η Επιτροπή τις 
κατάλληλες διαβουλεύσεις, και σε επίπεδο 
εμπειρογνωμόνων, κατά τις 
προπαρασκευαστικές εργασίες της. Η 
Επιτροπή οφείλει να διασφαλίζει, κατά την 
προετοιμασία και σύνταξη των κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεων, την ταυτόχρονη, 
έγκαιρη και απαραίτητη διαβίβαση των 
σχετικών εγγράφων στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο.

ανταπόκριση στις μεταβαλλόμενες ανάγκες 
σε όλη τη διάρκεια του προγράμματος, η 
εξουσία έκδοσης νομικών πράξεων 
σύμφωνα με το άρθρων 290 της Συνθήκης 
για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή όσον 
αφορά διατάξεις σχετικά με τις δράσεις 
που διαχειρίζονται οι εθνικοί οργανισμοί. 
Είναι πολύ σημαντικό να διεξάγει η 
Επιτροπή τις κατάλληλες διαβουλεύσεις, 
και σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων, κατά τις 
προπαρασκευαστικές εργασίες της. Η 
Επιτροπή οφείλει να διασφαλίζει, κατά την 
προετοιμασία και σύνταξη των κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεων, την ταυτόχρονη, 
έγκαιρη και απαραίτητη διαβίβαση των
σχετικών εγγράφων στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο.

Or. ro

Αιτιολόγηση

Για λόγους διαφάνειας, και προκειμένου όλοι οι δυνητικοί δικαιούχοι να είναι σε θέση να 
προετοιμάζουν τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα "Ersamus για όλους" την περίοδο 2014-
2020, είναι απαραίτητο τα κριτήρια απόδοσης για τις δράσεις που διαχειρίζονται οι εθνικοί 
οργανισμοί να αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα του κανονισμού και να μην προσδιορίζονται 
μεταγενέστερα από την Επιτροπή, με κατ' εξουσιοδότηση πράξεις.

Τροπολογία 3
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 2 – στοιχείο β α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(βa) αύξηση των ατόμων ηλικίας έως 35 
ετών που βρίσκονται σε διά βίου μάθηση·

Or. ro

Αιτιολόγηση

Η διά βίου μάθηση είναι εξαιρετικά σημαντική τόσο για τη μείωση της ανεργίας και για την 
επαγγελματική επανένταξη, όσο και για την ανταγωνιστικότητα και την οικονομική και 
κοινωνική ανάπτυξη της ΕΕ. Συνεπώς, προτείνουμε την εισαγωγή αυτού του στόχου στους 
γενικούς στόχους του προγράμματος.
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Τροπολογία 4
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 2 – στοιχείο β β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ββ) πολιτικές για την απασχόληση των 
νέων

Or. ro

Αιτιολόγηση

Η εκπαίδευση και η κατάρτιση συμβάλλουν άμεσα στην εξεύρεση μιας αξιοπρεπούς και καλά 
αμειβόμενης θέσης εργασίας. Η αύξηση του ποσοστού απασχόλησης στα κράτη μέλη, ιδίως των 
νέων, αποτελεί ουσιώδη στόχο της ΕΕ και, στο πλαίσιο αυτό, τούτος θα πρέπει να καταστεί 
ένας από τους γενικούς στόχους του προγράμματος "Ersamus για όλους".

Τροπολογία 5
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – στοιχείο α – περίπτωση 1 – υποπερίπτωση 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

- ποσοστό συμμετεχόντων 
επιχειρηματιών οι οποίοι αύξησαν τις 
βασικές ικανότητες και/ή δεξιότητές τους 
που είναι σημαντικές για τον τομέα της 
επιχειρηματικότητας·

Or. ro

Αιτιολόγηση

Η ανάπτυξη των απαραίτητων για την επιχειρηματικότητα ικανοτήτων, ιδίως στην περίπτωση 
των νέων, πρέπει να παρακολουθείται μέσω ενός ειδικού δείκτη που να επιτρέπει την κατάδειξη 
της ανάγκης να αυξηθεί η στήριξη της εκπαίδευσης και κατάρτισης νέων επιχειρηματιών.

Τροπολογία 6
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γ) προώθηση της δημιουργίας ενός (γ) προώθηση της δημιουργίας ενός 
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ευρωπαϊκού χώρου διά βίου μάθησης, 
έναρξη πολιτικών μεταρρυθμίσεων σε 
εθνικό επίπεδο, υποστήριξη του 
εκσυγχρονισμού των συστημάτων 
εκπαίδευσης και κατάρτισης, 
συμπεριλαμβανομένης της μη τυπικής 
μάθησης, και υποστήριξη της ευρωπαϊκής 
συνεργασίας στον τομέα της νεολαίας, 
κυρίως μέσω της ενίσχυσης της 
συνεργασίας σε θέματα πολιτικής, της 
καλύτερης χρήσης των μέσων 
αναγνώρισης και διαφάνειας και της 
διάδοσης ορθών πρακτικών·

ευρωπαϊκού χώρου διά βίου μάθησης, 
έναρξη πολιτικών μεταρρυθμίσεων σε 
εθνικό επίπεδο, υποστήριξη του 
εκσυγχρονισμού των συστημάτων 
εκπαίδευσης και κατάρτισης, 
συμπεριλαμβανομένης της μη τυπικής 
μάθησης, και υποστήριξη της ευρωπαϊκής 
συνεργασίας στον τομέα της νεολαίας και 
της διά βίου μάθησης, κυρίως μέσω της 
ενίσχυσης της συνεργασίας σε θέματα 
πολιτικής, της καλύτερης χρήσης των 
μέσων αναγνώρισης και διαφάνειας και της 
διάδοσης ορθών πρακτικών·

Or. ro

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία εξυπηρετεί τη σαφήνεια και τη συνεκτικότητα του κειμένου.

Τροπολογία 7
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – στοιχείο δ – περίπτωση 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

σχετικοί δείκτες: αριθμός ιδρυμάτων 
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης των τρίτων 
χωρών που συμμετέχουν στις δράσεις 
κινητικότητας και συνεργασίας

σχετικοί δείκτες: αριθμός ιδρυμάτων 
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της ΕΕ και των 
τρίτων χωρών που συμμετέχουν στις 
δράσεις διεθνούς κινητικότητας και 
συνεργασίας

Or. ro

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία εξυπηρετεί τη σαφήνεια και τη συνεκτικότητα του κειμένου.

Τροπολογία 8
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κριτήρια επιδόσεων για την 
παρακολούθηση και αξιολόγηση της 
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εκπλήρωσης των στόχων που ορίζονται 
στην πρώτη παράγραφο παρουσιάζονται 
στο Παράρτημα -I.

Or. ro

Αιτιολόγηση

Για λόγους διαφάνειας και ασφάλειας δικαίου, τα κριτήρια επιδόσεων σε ό,τι αφορά τις δράσεις 
τις οποίες διαχειρίζονται οι εθνικοί οργανισμοί πρέπει να αποτελέσουν αναπόσπαστο τμήμα του 
κανονισμού. Προς τούτο, οι δείκτες που προτείνει η Επιτροπή παρουσιάζονται στο Παράρτημα 
-I.

Τροπολογία 9
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) μαθησιακή κινητικότητα των ατόμων, (α) μαθησιακή κινητικότητα των ατόμων,
μεταξύ άλλων στον τομέα της 
επιχειρηματικότητας,

Or. ro

Αιτιολόγηση

Η μαθησιακή κινητικότητα των νέων επιχειρηματιών είναι σημαντική για την εφαρμογή της 
βιομηχανικής πολιτικής και για την ανταγωνιστικότητα της ΕΕ.

Τροπολογία 10
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) διακρατική κινητικότητα των 
φοιτητών/σπουδαστών τριτοβάθμιας 
εκπαίδευσης και επαγγελματικής 
κατάρτισης καθώς και νέων που 
συμμετέχουν σε μη τυπικές 
δραστηριότητες μεταξύ των 
συμμετεχουσών χωρών που ορίζονται στο 
άρθρο 18. Αυτή η κινητικότητα μπορεί να 
πάρει τη μορφή σπουδών σε ίδρυμα-
εταίρο, πρακτικής άσκησης στο εξωτερικό 

(α) διακρατική κινητικότητα των 
φοιτητών/σπουδαστών τριτοβάθμιας 
εκπαίδευσης και επαγγελματικής 
κατάρτισης καθώς και νέων που 
συμμετέχουν σε μη τυπικές 
δραστηριότητες μεταξύ των 
συμμετεχουσών χωρών που ορίζονται στο 
άρθρο 18. Αυτή η κινητικότητα μπορεί να 
πάρει τη μορφή σπουδών σε ίδρυμα-
εταίρο, πρακτικής άσκησης στο εξωτερικό 
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ή συμμετοχής σε δραστηριότητες στον 
τομέα της νεολαίας, κυρίως εθελοντισμό. 
Η κινητικότητα για μεταπτυχιακές σπουδές 
(Master) υποστηρίζεται μέσω του 
μηχανισμού εγγύησης φοιτητικών δανείων 
που αναφέρεται στο άρθρο 14 παράγραφος 
3.

ή συμμετοχής σε δραστηριότητες στον 
τομέα της νεολαίας, κυρίως εθελοντισμό. 
Η κινητικότητα για μεταπτυχιακές σπουδές 
(Master και διδακτορικό) υποστηρίζεται 
μέσω του μηχανισμού εγγύησης 
φοιτητικών δανείων που αναφέρεται στο 
άρθρο 14 παράγραφος 3.

Or. ro

Αιτιολόγηση

Οι τομείς της καινοτομίας και της έρευνας συνδέονται στενά με τα ιδρύματα της τριτοβάθμιας 
εκπαίδευσης. Συνεπώς, είναι σημαντικό και οι πραγματοποιούντες διδακτορικό να μπορούν να 
επωφελούνται, μέσω του προγράμματος "Erasmus για όλους", από την εγγύηση δανείων για την 
πραγματοποίηση διδακτορικού σε άλλη συμμετέχουσα χώρα.

Τροπολογία 11
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) διακρατική κινητικότητα του 
προσωπικού, στις συμμετέχουσες χώρες 
που ορίζονται στο άρθρο 18. Αυτή η 
κινητικότητα μπορεί να έχει τη μορφή 
διδασκαλίας ή συμμετοχής σε 
δραστηριότητες επαγγελματικής ανέλιξης 
στο εξωτερικό.

(β) διακρατική κινητικότητα του 
προσωπικού, στις συμμετέχουσες χώρες 
που ορίζονται στο άρθρο 18. Αυτή η 
κινητικότητα μπορεί να έχει τη μορφή 
διδασκαλίας ή συμμετοχής σε 
δραστηριότητες επαγγελματικής ανέλιξης 
στο εξωτερικό, μεταξύ άλλων στον τομέα 
της επιχειρηματικότητας.

Or. ro

Αιτιολόγηση

Η διακρατική κινητικότητα των νέων επιχειρηματιών για εκπαιδευτικούς σκοπούς είναι 
σημαντική για την εφαρμογή της βιομηχανικής πολιτικής και για την ανταγωνιστικότητα της ΕΕ.

Τροπολογία 12
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – στοιχείο β α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(βa) ίσες ευκαιρίες για όλους τους 
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φοιτητές όσον αφορά τη συνεργασία και 
την κινητικότητα, ανεξαρτήτως του 
πανεπιστημίου/ιδρύματος προέλευσης.

Or. ro

Αιτιολόγηση

Η αρχή της ισότητας και της μη διάκρισης πρέπει να αποτυπώνεται στη διαδικασία συνεργασίας 
για την καινοτομία και τις ορθές πρακτικές.

Τροπολογία 13
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 1 – στοιχείο β – περίπτωση 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

«τομεακών συμμαχιών δεξιοτήτων» 
μεταξύ παρόχων εκπαίδευσης και 
κατάρτισης και επιχειρήσεων με σκοπό την 
προώθηση της απασχολησιμότητας, τη 
διαμόρφωση νέων προγραμμάτων 
σπουδών για επιμέρους τομείς, την 
ανάπτυξη καινοτόμων μορφών 
επαγγελματικής διδασκαλίας και 
κατάρτισης και την πανενωσιακή 
εφαρμογή των μέσων για την αναγνώριση 
των προσόντων.

«τομεακών συμμαχιών δεξιοτήτων» 
μεταξύ παρόχων εκπαίδευσης και 
κατάρτισης και επιχειρήσεων με σκοπό την 
προώθηση της απασχολησιμότητας, τη 
διαμόρφωση νέων προγραμμάτων 
σπουδών για επιμέρους τομείς, την 
ανάπτυξη καινοτόμων μορφών 
επαγγελματικής διδασκαλίας και 
κατάρτισης, μεταξύ άλλων με τη χρήση 
ΤΠΕ, και την πανενωσιακή εφαρμογή των 
μέσων για την αναγνώριση των 
προσόντων.

Or. ro

Αιτιολόγηση

Οι ΤΠΕ πρέπει να χρησιμοποιούνται από τους παρόχους εκπαίδευσης και κατάρτισης και από 
τις επιχειρήσεις που προωθούν την απασχολησιμότητα, τη διαμόρφωση νέων προγραμμάτων 
σπουδών για επιμέρους τομείς, την ανάπτυξη καινοτόμων μορφών επαγγελματικής διδασκαλίας 
και κατάρτισης και την πανενωσιακή εφαρμογή των μέσων για αναγνώριση των προσόντων.

Τροπολογία 14
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γ) τον πολιτικό διάλογο με ευρωπαϊκούς (γ) τον πολιτικό διάλογο με ευρωπαϊκούς 
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εμπλεκόμενους παράγοντες στον τομέα της 
εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της 
νεολαίας·

εμπλεκόμενους παράγοντες στον τομέα της 
εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της 
νεολαίας, καθώς και της 
επιχειρηματικότητας·

Or. ro

Αιτιολόγηση

Έχοντας υπόψη τον σημαντικό ρόλο της επιχειρηματικότητας για την ανταγωνιστικότητα, τη 
βιομηχανική πολιτική της ΕΕ και τη δημιουργία θέσεων εργασίας, η επιχειρηματικότητα πρέπει 
να συμπεριληφθεί στον πολιτικό διάλογο με ευρωπαϊκούς εμπλεκόμενους παράγοντες.

Τροπολογία 15
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – στοιχείο γ – σημείο ii

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ii) το Κολέγιο της Ευρώπης 
(εγκαταστάσεις Bruges και Natolin)·

(ii) το Κολέγιο της Ευρώπης·

Or. ro

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία επιτρέπει την ανάπτυξη και επιλεξιμότητα μελλοντικών πανεπιστημιουπόλεων του 
Κολεγίου της Ευρώπης.

Τροπολογία 16
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – στοιχείο γ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γa) η στήριξη μιας βιώσιμης και χωρίς 
αποκλεισμούς ανάπτυξης διαμέσου της 
διευκόλυνσης της πρόσβασης των 
ατόμων με αναπηρίες στις αθλητικές 
δραστηριότητες.
- σχετικός δείκτης: % των 
συμμετεχόντων οι οποίοι χρησιμοποιούν 
τα αποτελέσματα των διασυνοριακών 
σχεδίων για την αύξηση της συμμετοχής
των ατόμων με αναπηρίες στις αθλητικές 
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δραστηριότητες.

Or. ro

Αιτιολόγηση

Η ισότητα ευκαιριών και η ένταξη όλων των ατόμων της κοινωνίας αποτελούν θεμελιώδεις
αρχές της ΕΕ, οι οποίες πρέπει να τηρούνται και να προάγονται και στον τομέα του αθλητισμού.

Τροπολογία 17
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κριτήρια επιδόσεων για την 
παρακολούθηση και αξιολόγηση της 
εκπλήρωσης των στόχων που ορίζονται 
στην πρώτη παράγραφο παρουσιάζονται 
στο Παράρτημα -I.

Or. ro

Αιτιολόγηση

Για λόγους διαφάνειας και ασφάλειας δικαίου, τα κριτήρια επιδόσεων σε ό,τι αφορά τις δράσεις 
τις οποίες διαχειρίζονται οι εθνικοί οργανισμοί πρέπει να αποτελέσουν αναπόσπαστο τμήμα του 
κανονισμού. Προς τούτο, οι δείκτες που προτείνει η Επιτροπή παρουσιάζονται στο Παράρτημα 
-I.

Τροπολογία 18
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Εκτός από το χρηματοδοτικό κονδύλιο που 
αναφέρεται στην παράγραφο 1 και για την 
προώθηση της διεθνούς διάστασης της 
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, ένα ενδεικτικό 
ποσό ύψους [1 812 100 000 ] ευρώ από τα 
διάφορα εξωτερικά μέσα (μηχανισμός 
συνεργασίας για την ανάπτυξη, 
ευρωπαϊκός μηχανισμός γειτονίας, 
μηχανισμός προενταξιακής βοήθειας, 
μηχανισμός σύμπραξης και το Ευρωπαϊκό 

(2) Εκτός από το χρηματοδοτικό κονδύλιο 
που αναφέρεται στην παράγραφο 1 και για 
την προώθηση της διεθνούς διάστασης της 
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, ένα ενδεικτικό 
ποσό ύψους [1 812 100 000 ] ευρώ από τα 
διάφορα εξωτερικά μέσα (μηχανισμός 
συνεργασίας για την ανάπτυξη, 
ευρωπαϊκός μηχανισμός γειτονίας, 
μηχανισμός προενταξιακής βοήθειας, 
μηχανισμός σύμπραξης και το Ευρωπαϊκό 
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Ταμείο Ανάπτυξης) θα κατανεμηθεί στις 
δράσεις μαθησιακής κινητικότητας με 
προορισμό ή προέλευση χώρες εκτός 
εκείνων που αναφέρονται στο άρθρο 18 
παράγραφος 1 και στον διάλογο σχετικά με 
τη συνεργασία και στον πολιτικό διάλογο 
με αρχές/ιδρύματα/οργανώσεις από τις εν 
λόγω χώρες. Οι διατάξεις του παρόντος 
κανονισμού θα εφαρμόζονται στη χρήση 
αυτών των κονδυλίων.

Ταμείο Ανάπτυξης) θα κατανεμηθεί στις 
δράσεις μαθησιακής κινητικότητας, 
μεταξύ άλλων στον τομέα της 
επιχειρηματικότητας, με προορισμό ή 
προέλευση χώρες εκτός εκείνων που 
αναφέρονται στο άρθρο 18 παράγραφος 1 
και στον διάλογο σχετικά με τη 
συνεργασία και στον πολιτικό διάλογο με 
αρχές/ιδρύματα/οργανώσεις από τις εν 
λόγω χώρες. Οι διατάξεις του παρόντος 
κανονισμού θα εφαρμόζονται στη χρήση 
αυτών των κονδυλίων.

Or. ro

Αιτιολόγηση

Η μαθησιακή κινητικότητα των νέων επιχειρηματιών είναι σημαντική για την εφαρμογή της 
βιομηχανικής πολιτικής και για την ανταγωνιστικότητα της ΕΕ.

Τροπολογία 19
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κονδύλια θα διατεθούν με βάση 2 
πολυετείς χρηματοδοτήσεις μόνο για τα 
πρώτα 4 και τα επόμενα 3 έτη αντίστοιχα. 
Αυτά τα κονδύλια θα συνυπολογιστούν 
στον πολυετή ενδεικτικό προγραμματισμό 
των εν λόγω μέσων, σύμφωνα με τις 
διαπιστωθείσες ανάγκες και τις 
προτεραιότητες των σχετικών χωρών. Οι 
χρηματοδοτήσεις μπορούν να 
επανεξεταστούν σε περίπτωση 
απρόβλεπτων σοβαρών περιστάσεων ή 
σημαντικών πολιτικών αλλαγών, σύμφωνα 
με τις εξωτερικές προτεραιότητες της ΕΕ. 
Η συνεργασία με μη συμμετέχουσες χώρες 
μπορεί να βασίζεται, κατά περίπτωση, σε 
συμπληρωματικές πιστώσεις από χώρες 
εταίρους που πρέπει να διατεθούν 
σύμφωνα με διαδικασίες που θα 
συμφωνηθούν με αυτές τις χώρες.

Τα κονδύλια θα διατεθούν με βάση 2 
πολυετείς χρηματοδοτήσεις μόνο για τα 
πρώτα 4 και τα επόμενα 3 έτη αντίστοιχα. 
Για τη συνέχιση των δράσεων και την 
καλή διεξαγωγή του προγράμματος, τα 
ετήσια κονδύλια θα είναι σχετικώς ίσα.
Αυτά τα κονδύλια θα συνυπολογιστούν 
στον πολυετή ενδεικτικό προγραμματισμό 
των εν λόγω μέσων, σύμφωνα με τις 
διαπιστωθείσες ανάγκες και τις 
προτεραιότητες των σχετικών χωρών. Οι 
χρηματοδοτήσεις μπορούν να 
επανεξεταστούν σε περίπτωση 
απρόβλεπτων σοβαρών περιστάσεων ή 
σημαντικών πολιτικών αλλαγών, σύμφωνα 
με τις εξωτερικές προτεραιότητες της ΕΕ. 
Η συνεργασία με μη συμμετέχουσες χώρες 
μπορεί να βασίζεται, κατά περίπτωση, σε 
συμπληρωματικές πιστώσεις από χώρες 
εταίρους που πρέπει να διατεθούν 
σύμφωνα με διαδικασίες που θα 
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συμφωνηθούν με αυτές τις χώρες.

Or. ro

Αιτιολόγηση

Για την ορθή διαχείριση του προγράμματος καθ' όλη την περίοδο 2014-2020, είναι σημαντικό 
τα ετήσια κονδύλια του προϋπολογισμού να είναι σχετικώς ίσα.

Τροπολογία 20
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Τα κονδύλια για τη μαθησιακή 
κινητικότητα των ατόμων σύμφωνα με το 
άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο α), τα 
οποία πρέπει να διαχειριστεί ο εθνικός 
οργανισμός, κατανέμονται με βάση τον 
πληθυσμό και το κόστος ζωής στο κράτος 
μέλος, την απόσταση μεταξύ των 
πρωτευουσών των κρατών μελών και την 
απόδοση. Η παράμετρος της απόδοσης 
αντιστοιχεί στο 25% του συνολικού 
κονδυλίου σύμφωνα με τα κριτήρια που 
αναφέρονται στις παραγράφους 7 και 8.

6. Τα κονδύλια για τη μαθησιακή 
κινητικότητα των ατόμων σύμφωνα με το 
άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο α), τα 
οποία πρέπει να διαχειριστεί ο εθνικός 
οργανισμός, κατανέμονται με βάση τον 
πληθυσμό, την απόσταση μεταξύ των 
πρωτευουσών των κρατών μελών και την 
απόδοση. Η παράμετρος της απόδοσης 
αντιστοιχεί στο 25% του συνολικού 
κονδυλίου σύμφωνα με τα κριτήρια που 
αναφέρονται στις παραγράφους 7 και 8.

Or. ro

Αιτιολόγηση

Το κριτήριο του κόστους ζωής στο κράτος μέλος δημιουργεί διάκριση μεταξύ των δυνητικών 
δικαιούχων (φοιτητών και πραγματοποιούντων διδακτορικό) του προγράμματος "Erasmus για 
όλους",  ανάλογα με το κράτος καταγωγής. Συνεπώς, προτείνεται η εξάλειψη του κριτηρίου 
αυτού κατανομής των πόρων του "Erasmus για όλους" από τους εθνικούς οργανισμούς που 
έχουν ορισθεί για την εφαρμογή του συγκεκριμένου προγράμματος.

Τροπολογία 21
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 7 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Αυτά τα κριτήρια ενδέχεται να 
επανεξεταστούν ενώ εξελίσσεται το 

διαγράφεται
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πρόγραμμα, σύμφωνα με τη διαδικασία 
που αναφέρεται στο άρθρο 28 και αφορά 
τις πράξεις κατ’ εξουσιοδότηση.

Or. ro

Αιτιολόγηση

Για λόγους συνεκτικότητας και προβλεψιμότητας, είναι σημαντικό τα κριτήρια που αναφέρονται 
στην παράγραφο 7, εδάφιο 1, να ορίζονται από τον κανονισμό και όχι με κατ' εξουσιοδότηση 
πράξεις.

Τροπολογία 22
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η Επιτροπή εξασφαλίζει τη 
χρηματοδότηση για εγγυήσεις φοιτητικών
δανείων σε φοιτητές που διαμένουν σε μια 
συμμετέχουσα χώρα κατά την έννοια του 
άρθρου 18 παράγραφος 1 και 
παρακολουθούν πλήρες μεταπτυχιακό 
πρόγραμμα σε άλλη συμμετέχουσα χώρα, 
μέσω καταπιστευματοδόχου, στον οποίο 
θα ανατεθεί να την εφαρμόζει βάσει 
καταπιστευματικών συμφωνιών που θα 
καθορίζουν τους λεπτομερείς κανόνες και 
τις απαιτήσεις που θα διέπουν την 
εφαρμογή αυτού του χρηματοοικονομικού 
μέσου, καθώς επίσης και τις αντίστοιχες 
υποχρεώσεις των συμβαλλόμενων μερών. 
Το χρηματοοικονομικό μέσο 
συμμορφώνεται με τις διατάξεις σχετικά με 
τα χρηματοοικονομικά μέσα οι οποίες 
περιέχονται στον δημοσιονομικό 
κανονισμό και στην κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξη που αντικαθιστά τους κανόνες 
εφαρμογής. Σύμφωνα με το άρθρο 18 
παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ, 
Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002, τα έσοδα και οι 
επιστροφές που προκύπτουν από τις 
εγγυήσεις αποδίδονται στο χρηματοδοτικό 
μέσο. Το εν λόγω χρηματοδοτικό μέσο, 
συμπεριλαμβανομένων των αναγκών και 
της απορρόφησης από την αγορά, θα 

3. Η Επιτροπή εξασφαλίζει τη 
χρηματοδότηση για εγγυήσεις δανείων σε 
φοιτητές και πραγματοποιούντες 
διδακτορικό που διαμένουν σε μια 
συμμετέχουσα χώρα κατά την έννοια του 
άρθρου 18 παράγραφος 1 και 
παρακολουθούν πλήρες μεταπτυχιακό ή 
διδακτορικό πρόγραμμα σε άλλη 
συμμετέχουσα χώρα, μέσω 
καταπιστευματοδόχου, στον οποίο θα 
ανατεθεί να την εφαρμόζει βάσει 
καταπιστευματικών συμφωνιών που θα 
καθορίζουν τους λεπτομερείς κανόνες και 
τις απαιτήσεις που θα διέπουν την 
εφαρμογή αυτού του χρηματοοικονομικού 
μέσου, καθώς επίσης και τις αντίστοιχες 
υποχρεώσεις των συμβαλλόμενων μερών. 
Το χρηματοοικονομικό μέσο 
συμμορφώνεται με τις διατάξεις σχετικά με 
τα χρηματοοικονομικά μέσα οι οποίες 
περιέχονται στον δημοσιονομικό 
κανονισμό και στην κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξη που αντικαθιστά τους κανόνες 
εφαρμογής. Σύμφωνα με το άρθρο 18 
παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ, 
Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002, τα έσοδα και οι 
επιστροφές που προκύπτουν από τις 
εγγυήσεις αποδίδονται στο χρηματοδοτικό 
μέσο. Το εν λόγω χρηματοδοτικό μέσο, 
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αποτελέσει αντικείμενο παρακολούθησης 
και αξιολόγησης σύμφωνα με το άρθρο 15 
παράγραφος 2.

συμπεριλαμβανομένων των αναγκών και 
της απορρόφησης από την αγορά, θα 
αποτελέσει αντικείμενο παρακολούθησης 
και αξιολόγησης σύμφωνα με το άρθρο 15 
παράγραφος 2.

Or. ro

Αιτιολόγηση

Έχοντας υπόψη τη σημασία της έρευνας και της καινοτομίας για την ανταγωνιστικότητα και τη 
βιομηχανική, οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη της ΕΕ, οι πραγματοποιούντες διδακτορικό 
πρέπει να είναι επιλέξιμοι για τη λήψη εγγυημένων δανείων μέσω του προγράμματος "Erasmus 
για όλους" για την πραγματοποίηση κύκλων διδακτορικών σπουδών σε μια άλλη συμμετέχουσα 
χώρα από αυτή της διαμονής τους.

Τροπολογία 23
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Οι δημόσιοι οργανισμοί, καθώς και τα 
σχολεία, τα ιδρύματα τριτοβάθμιας 
εκπαίδευσης και οι οργανώσεις στους 
τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης, 
της νεολαίας και του αθλητισμού, που 
έλαβαν περισσότερο από το 50% του 
ετήσιου εισοδήματός τους από δημόσιες 
πηγές την τελευταία διετία θεωρείται ότι 
έχουν την αναγκαία χρηματοπιστωτική, 
επαγγελματική και διοικητική ικανότητα 
για την πραγματοποίηση δραστηριοτήτων 
στο πλαίσιο του προγράμματος. Δεν 
απαιτείται από αυτούς να υποβάλουν 
περαιτέρω τεκμηρίωση προκειμένου να το 
αποδείξουν.

4. Οι δημόσιοι οργανισμοί, καθώς και τα 
σχολεία, τα ιδρύματα τριτοβάθμιας 
εκπαίδευσης και οι οργανώσεις στους 
τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης, 
της νεολαίας και του αθλητισμού, που 
έλαβαν περισσότερο από το 50% του 
ετήσιου εισοδήματός τους από δημόσιες 
πηγές την τελευταία διετία θεωρείται ότι 
έχουν την αναγκαία χρηματοπιστωτική, 
επαγγελματική και διοικητική ικανότητα 
για την πραγματοποίηση δραστηριοτήτων 
στο πλαίσιο του προγράμματος. Δεν 
απαιτείται από αυτούς να υποβάλουν 
περαιτέρω τεκμηρίωση προκειμένου να το 
αποδείξουν. Οι δημόσιοι οργανισμοί, 
καθώς και τα σχολεία, τα ιδρύματα 
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και οι 
οργανώσεις στους τομείς της 
εκπαίδευσης, της κατάρτισης, της 
νεολαίας και του αθλητισμού, που δεν 
πληρούν τους όρους που καθορίζονται 
στην πρώτη παράγραφο, υποχρεούνται να 
παρουσιάσουν έγγραφα που να 
αποδεικνύουν την οικονομική, 
επαγγελματική και διοικητική ικανότητα 
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που είναι απαραίτητη για τη διεξαγωγή 
δραστηριότητας στο πλαίσιο του 
προγράμματος.

Or. ro

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία στοχεύει στη σαφήνεια του κειμένου και σε αύξηση της δυνατότητας πρόσβασης 
των δημοσίων οργανισμών, των σχολείων, των ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και των 
οργανώσεων στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης, της νεολαίας και του αθλητισμού,
στο συγκεκριμένο πρόγραμμα.

Τροπολογία 24
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Εκτός από τη συνεχή παρακολούθηση, η 
Επιτροπή εκπονεί έκθεση αξιολόγησης το 
αργότερο έως το τέλος του 2017 για να 
αξιολογήσει την αποτελεσματικότητα όσον 
αφορά την επίτευξη των στόχων, την 
αποδοτικότητα του προγράμματος και την 
ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία του, με την 
προοπτική της έκδοσης απόφασης σχετικά 
με την ανανέωση, τροποποίηση ή 
αναστολής του προγράμματος. Η 
αξιολόγηση εξετάζει το περιθώριο 
απλούστευσης, την εσωτερική και 
εξωτερική συνοχή, το αν εξακολουθούν να 
είναι συναφείς όλοι οι στόχοι, καθώς και 
τη συμβολή των μέτρων στις 
προτεραιότητες της Ένωσης σχετικά με 
την έξυπνη, διατηρήσιμη και χωρίς 
αποκλεισμούς ανάπτυξη. Λαμβάνονται 
επίσης υπόψη τα αποτελέσματα της 
αξιολόγησης για τον μακροπρόθεσμο 
αντίκτυπο των προγενέστερων 
προγραμμάτων (διά βίου μάθησης, 
«Νεολαία σε δράση», Erasmus Mundus και 
άλλα διεθνή προγράμματα τριτοβάθμιας 
εκπαίδευσης).

2. Εκτός από τη συνεχή παρακολούθηση, η 
Επιτροπή εκπονεί και υποβάλλει στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο, έκθεση αξιολόγησης σε ετήσια 
βάση για να αξιολογήσει την 
αποτελεσματικότητα όσον αφορά την 
επίτευξη των στόχων, την αποδοτικότητα 
του προγράμματος και την ευρωπαϊκή 
προστιθέμενη αξία του, με την προοπτική 
της έκδοσης απόφασης σχετικά με την 
ανανέωση, τροποποίηση ή αναστολής του 
προγράμματος. Η αξιολόγηση εξετάζει το 
περιθώριο απλούστευσης, την εσωτερική 
και εξωτερική συνοχή, το αν 
εξακολουθούν να είναι συναφείς όλοι οι 
στόχοι, καθώς και τη συμβολή των μέτρων 
στις προτεραιότητες της Ένωσης σχετικά 
με την έξυπνη, διατηρήσιμη και χωρίς 
αποκλεισμούς ανάπτυξη. Λαμβάνονται 
επίσης υπόψη τα αποτελέσματα της 
αξιολόγησης για τον μακροπρόθεσμο 
αντίκτυπο των προγενέστερων 
προγραμμάτων (διά βίου μάθησης, 
«Νεολαία σε δράση», Erasmus Mundus και 
άλλα διεθνή προγράμματα τριτοβάθμιας 
εκπαίδευσης).

Or. ro
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Αιτιολόγηση

Για την αποτελεσματική παρακολούθηση της διεξαγωγής του προγράμματος "Erasmus για 
όλους" κατά την περίοδο 2014-2020, είναι απαραίτητο οι εκθέσεις αξιολόγησης να εκπονούνται 
από την Επιτροπή ετησίως και να υποβάλλονται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Τροπολογία 25
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1a) Η Επιτροπή και τα κράτη μέλη 
ενθαρρύνουν τη συμμετοχή των μη 
κυβερνητικών οργανώσεων, ιδίως των 
νέων, σε τομείς όπως η εκπαίδευση, η 
κατάρτιση, η νεολαία και ο μαζικός 
αθλητισμός, στο πρόγραμμα "Erasmus 
για όλους".

Or. ro

Αιτιολόγηση

Λαμβάνοντας υπόψη ότι οι νέοι είναι οι κύριοι δικαιούχοι του προγράμματος "Erasmus για 
όλους", είναι σημαντικό οι μη κυβερνητικές οργανώσεις, ιδίως των νέων, σε τομείς όπως η 
εκπαίδευση, η κατάρτιση, η νεολαία και ο μαζικός αθλητισμός, να συμμετέχουν στο πρόγραμμα 
"Erasmus για όλους".

Τροπολογία 26
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Κατά την υλοποίηση του προγράμματος, 
η Επιτροπή και τα κράτη μέλη 
διασφαλίζουν ότι καταβάλλονται ιδιαίτερες 
προσπάθειες για να διευκολυνθεί η 
συμμετοχή ατόμων που αντιμετωπίζουν 
δυσκολίες για εκπαιδευτικούς, 
κοινωνικούς λόγους, λόγους που αφορούν 
το φύλο, σωματικούς, ψυχολογικούς, 
γεωγραφικούς, οικονομικούς και 
πολιτισμικούς λόγους.

(2) Κατά την υλοποίηση του 
προγράμματος, η Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη διασφαλίζουν ότι καταβάλλονται 
ιδιαίτερες προσπάθειες για να διευκολυνθεί 
η συμμετοχή ατόμων που αντιμετωπίζουν 
δυσκολίες για εκπαιδευτικούς, 
κοινωνικούς λόγους, λόγους που αφορούν 
το φύλο, σωματικούς, ψυχολογικούς, 
γεωγραφικούς, οικονομικούς και 
πολιτισμικούς λόγους. Υπ' αυτήν την 
έννοια, η Επιτροπή και τα κράτη μέλη 
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δίνουν προτεραιότητα στη χρήση των 
ΤΠΕ και των νέων τεχνολογιών, ώστε να 
διευκολύνουν την πρόσβαση των ατόμων 
με δυσκολίες για λόγους εκπαιδευτικούς, 
κοινωνικούς, σχετιζόμενους με το φύλο, 
φυσικούς, ψυχολογικούς, γεωγραφικούς, 
οικονομικούς και πολιτιστικούς, στην 
εκπαίδευση, την κατάρτιση και τον 
αθλητισμό.

Or. ro

Αιτιολόγηση

Η χρήση των ΤΠΕ και των νέων τεχνολογιών πρέπει να αποτελεί μέρος των προσπαθειών της 
Επιτροπής και των κρατών μελών να διευκολύνουν τη συμμετοχή των ατόμων με δυσκολίες για 
λόγους εκπαιδευτικούς, κοινωνικούς, σχετιζόμενους με το φύλο, φυσικούς, ψυχολογικούς, 
γεωγραφικούς, οικονομικούς και πολιτιστικούς, στην εκπαίδευση, την κατάρτιση και τον 
αθλητισμό.

Τροπολογία 27
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2a) Η Επιτροπή και τα κράτη μέλη 
διασφαλίζουν την ισότητα των φύλων 
όσον αφορά τους συμμετέχοντες στο 
πρόγραμμα "Erasmus για όλους".

Or. ro

Αιτιολόγηση

Η ισότητα ευκαιριών, από την άποψη του φύλου, αποτελεί θεμελιώδη αρχή της ΕΕ, η οποία 
πρέπει να αποτυπώνεται στα κριτήρια συμμετοχής στο πρόγραμμα "Erasmus για όλους".

Τροπολογία 28
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 18 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1a) Η Επιτροπή θα διασφαλίσει την 
ισόρροπη συμμετοχή όλων των 
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συμμετεχουσών χωρών τόσο από την 
άποψη του αριθμού των συμμετεχόντων 
όσο και από την άποψη των διατιθέμενων 
κονδυλίων.

Or. ro

Αιτιολόγηση

Για να υπάρχει ένας όσο το δυνατόν μεγαλύτερος αριθμός συμμετεχόντων από όλα τα κράτη 
μέλη, είναι απαραίτητο να διασφαλιστεί από την Επιτροπή η ισόρροπη συμμετοχή όλων των 
συμμετεχουσών χωρών τόσο από την άποψη του αριθμού των δικαιούχων όσο και από την 
άποψη των διατιθέμενων κονδυλίων.

Τροπολογία 29
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 19 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) τις συναφείς ενωσιακές πολιτικές, ιδίως 
εκείνες στους τομείς του πολιτισμού και 
των μέσων επικοινωνίας, της 
απασχόλησης, της υγείας, της έρευνας και 
της καινοτομίας, των επιχειρήσεων, της 
δικαιοσύνης, των καταναλωτών, της 
ανάπτυξης και της συνοχής·

(α) τις συναφείς ενωσιακές πολιτικές, ιδίως 
εκείνες στους τομείς του πολιτισμού και 
των μέσων επικοινωνίας, της 
απασχόλησης, της υγείας, της έρευνας και 
της καινοτομίας, της βιομηχανικής 
πολιτικής της ΕΕ, των επιχειρήσεων, της 
δικαιοσύνης, των καταναλωτών, της 
ανάπτυξης και της συνοχής·

Or. ro

Αιτιολόγηση

Η βιομηχανική πολιτική της ΕΕ αποτελεί μία από τις πολιτικές που επωφελούνται σημαντικά 
από την εκπαίδευση, την κατάρτιση, την έρευνα και την καινοτομία στην ΕΕ. Συνεπώς, είναι 
σημαντική η προσθήκη της βιομηχανικής πολιτικής της ΕΕ στις ενωσιακές πολιτικές οι οποίες 
αφορούν το πρόγραμμα "Erasmus για όλους".

Τροπολογία 30
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Εντός δύο μηνών από την παραλαβή της 
εκ των προτέρων αξιολόγησης της 

1. Εντός δύο μηνών από την παραλαβή της 
εκ των προτέρων αξιολόγησης της 
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συμμόρφωσης, όπως αναφέρεται στο 
άρθρο 21 παράγραφος 3, από την εθνική 
αρχή, η Επιτροπή αποδέχεται, αποδέχεται 
με όρους ή απορρίπτει τον ορισμό του 
εθνικού οργανισμού. Η Επιτροπή δεν 
συνάπτει συμβατική σχέση με τον εθνικό 
οργανισμό έως την αποδοχή της εκ των 
προτέρων διαδικασίας αξιολόγησης. Σε 
περίπτωση αποδοχής υπό όρους, η 
Επιτροπή ενδέχεται να αποφασίσει να 
λάβει αναλογικά μέτρα προφύλαξης 
εφαρμοστέα στη συμβατική σχέση της με 
τον εθνικό οργανισμό.

συμμόρφωσης, όπως αναφέρεται στο 
άρθρο 21 παράγραφος 3, από την εθνική 
αρχή, η Επιτροπή αποδέχεται, αποδέχεται 
με όρους ή απορρίπτει τον ορισμό του 
εθνικού οργανισμού. Η Επιτροπή δεν 
συνάπτει συμβατική σχέση με τον εθνικό 
οργανισμό έως την αποδοχή της εκ των 
προτέρων διαδικασίας αξιολόγησης. Η 
Επιτροπή, από κοινού με τα οικεία κράτη 
μέλη, συνεργάζονται ώστε ο ορισμός των 
εθνικών οργανισμών να γίνει το ταχύτερο 
δυνατόν. Σε κάθε περίπτωση, ο ορισμός 
του οργανισμού και η επίσημη έγκριση 
του προγράμματος εργασίας του πρέπει 
να γίνει το αργότερο εννέα μήνες από την 
έγκριση του παρόντος κανονισμού. Σε 
περίπτωση αποδοχής υπό όρους, η 
Επιτροπή ενδέχεται να αποφασίσει να 
λάβει αναλογικά μέτρα προφύλαξης 
εφαρμοστέα στη συμβατική σχέση της με 
τον εθνικό οργανισμό.

Or. ro

Αιτιολόγηση

Οι διατάξεις αυτές εισήχθησαν ώστε τα κράτη μέλη και η Επιτροπή να συνεργαστούν και να 
περατώσουν τον ορισμό των εθνικών οργανισμών και την επίσημη έγκριση των προγραμμάτων 
εργασίας τους πριν από την 1η Ιανουαρίου 2014.

Τροπολογία 31
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η Επιτροπή επισημοποιεί τις νομικές 
αρμοδιότητες όσον αφορά τις 
χρηματοοικονομικές συμφωνίες θα 
αφορούν τα προηγούμενα προγράμματα 
«Διά βίου μάθηση» και «Νεολαία σε 
δράση» (2007-2013) που δεν θα έχουν 
ολοκληρωθεί έως την αρχή του 
προγράμματος μετά την από μέρους της 
αποδοχή της εκ των προτέρων 
αξιολόγησης της συμμόρφωσης σχετικά με 
τον εθνικό οργανισμό που ορίστηκε για το 

(2) Η Επιτροπή επισημοποιεί και 
δημοσιοποιεί στον ιστότοπό της τις 
νομικές αρμοδιότητες όσον αφορά τις 
χρηματοοικονομικές συμφωνίες θα 
αφορούν τα προηγούμενα προγράμματα 
«Διά βίου μάθηση» και «Νεολαία σε 
δράση» (2007-2013) που δεν θα έχουν 
ολοκληρωθεί έως την αρχή του 
προγράμματος μετά την από μέρους της 
αποδοχή της εκ των προτέρων 
αξιολόγησης της συμμόρφωσης σχετικά με 
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πρόγραμμα. τον εθνικό οργανισμό που ορίστηκε για το 
πρόγραμμα.

Or. ro

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να καταστεί δυνατή η ανταλλαγή καλών πρακτικών και η διαφάνεια όσον αφορά 
την εφαρμογή του προγράμματος "Erasmus για όλους", είναι απαραίτητο τα στοιχεία τα οποία 
αναφέρονται σε αυτή την παράγραφο να δημοσιεύονται στον διαδικτυακό τόπο της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής.

Τροπολογία 32
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – παράγραφος 10 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(10a) Η Επιτροπή δημοσιεύει στον 
ιστότοπό της και ενημερώνει σε διαρκή 
βάση όλα τα στοιχεία που αφορούν τους 
εθνικούς οργανισμούς τους οποίους έχουν 
ορίσει τα κράτη μέλη, το περιεχόμενο της 
σύμβασης που έχει συνάψει η Επιτροπή 
με καθέναν από τους ορισθέντες εθνικούς 
οργανισμούς, καθώς και τα κονδύλια 
στήριξης που διατίθενται ετησίως στους 
εθνικούς οργανισμούς για δράσεις του 
προγράμματος, υπό μορφή επιδοτήσεων 
και για τη στήριξη των βαρών των 
εθνικών οργανισμών που είναι υπεύθυνοι 
για τη διαχείριση του προγράμματος.

Or. ro

Αιτιολόγηση

Για λόγους διαφάνειας και προκειμένου να διευκολυνθεί η ανταλλαγή καλών πρακτικών, η 
Επιτροπή θα δημοσιεύσει στον ιστότοπό της και θα επικαιροποιεί σε διαρκή βάση όλα τα 
στοιχεία τα οποία αναφέρονται στο παρόν εδάφιο.

Τροπολογία 33
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 27



PE487.940v01-00 24/26 PA\902243EL.doc

EL

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με 
το άρθρο 28 σχετικά με την τροποποίηση 
του άρθρου 13 παράγραφος 7 και του 
άρθρου 22 παράγραφος 2 που αφορούν
αντίστοιχα τα κριτήρια επιδόσεων και τις 
διατάξεις σχετικά με τις δράσεις που 
διαχειρίζονται οι εθνικοί οργανισμοί.

Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με 
το άρθρο 28 σχετικά με την τροποποίηση 
του άρθρου 22 παράγραφος 2 που αφορά
τις διατάξεις σχετικά με τις δράσεις που 
διαχειρίζονται οι εθνικοί οργανισμοί.

Or. ro

Αιτιολόγηση

Τα κριτήρια επιδόσεων που αναφέρονται στο άρθρο 13 θα καθορίζονται στο Παράρτημα -I α 
του κανονισμού και όχι με κατ' εξουσιοδότηση πράξεις.

Τροπολογία 34
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα -I (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Δείκτες για την παρακολούθηση της εφαρμογής της πρότασης/πρωτοβουλίας.

Δείκτες Πηγές δεδομένων Στόχος
Επίτευξη επιπέδου 
τριτοβάθμιας 
εκπαίδευσης

Άτομα που εγκαταλείπουν 
πρόωρα το σχολείο

«Ευρώπη 2020»

Εκθέσεις ΕΚ2020

Ευρωπαϊκή Στατιστική 
Υπηρεσία

Έως το 2020 τουλάχιστον το 40% 
των ατόμων ηλικίας 30-34 θα 
πρέπει να είναι απόφοιτοι 
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης 

Έως το 2020 λιγότερο από το 10% 
των ατόμων ηλικίας 18-24 ετών 
έχουν ολοκληρώσει μόνο τον 
κατώτερο κύκλο της 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και 
δεν φοιτούν στην εκπαίδευση ή την 
επαγγελματική κατάρτιση.

% των συμμετεχόντων 
που έχουν αυξήσει τις 
βασικές ικανότητές τους 
και/ή τις δεξιότητές τους 

Ευρωπαϊκή Στατιστική 
Υπηρεσία
Τελική έκθεση του
δικαιούχου

Έως το 2020, 95% των ατόμων πο 
δηλώνουν ότι έλαβαν ή βελτίωσαν 
βασικές ικανότητες μέσω της 
συμμετοχής τους σε σχέδιο του 
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που είναι σημαντικές για 
την απασχολησιμότητά 
τους

Έρευνες/Ευρωβαρόμετρο
προγράμματος

% των νέων 
συμμετεχόντων που 
δηλώνουν ότι είναι 
καλύτερα 
προετοιμασμένοι να 
συμμετάσχουν στον 
κοινωνικό και πολιτικό 
βίο

Τελική έκθεση του 
δικαιούχου

Έρευνες/Ευρωβαρόμετρο

Έως το 2020 το 70% των νέων που 
δηλώνουν ότι είναι καλύτερα 
προετοιμασμένοι για να 
συμμετάσχουν στον κοινωνικό και 
πολιτικό βίο μέσω της συμμετοχής 
τους σε σχέδιο του προγράμματος

- % των συμμετεχόντων 
επιχειρηματιών που 
αύξησαν τις βασικές τους 
ικανότητες και/ή 
δεξιότητες που είναι 
σημαντικές για τον τομέα 
της επιχειρηματικότητας

Ευρωπαϊκή Στατιστική 
Υπηρεσία

Τελική έκθεση του 
δικαιούχου

Έρευνες/Ευρωβαρόμετρο

Έως το 2020 το 80% των ατόμων 
που δηλώνουν ότι έχουν αποκτήσει 
ή βελτιώσει βασικές ικανότητες 
μέσω της συμμετοχής τους σε 
σχέδιο του προγράμματος

- % των οργανώσεων που 
έχουν συμμετάσχει στο 
πρόγραμμα και που έχουν 
αναπτύξει/υιοθετήσει 
καινοτόμες μεθόδους

Έρευνες/Ευρωβαρόμετρο

Τελική έκθεση

Ετήσια αύξηση

Αριθμός κρατών μελών 
που κάνουν χρήση των 
αποτελεσμάτων της 
ανοιχτής μεθόδου 
συντονισμού στη χάραξη 
της εθνικής πολιτικής 
τους

ET 2020 Όλα τα κράτη μέλη λαμβάνουν 
συστηματικά υπόψη τις σχετικές 
πληροφορίες/αποτελέσματα που 
είναι διαθέσιμα από την ΑΜΣ 
εκπαίδευσης και κατάρτισης έως το 
2020

- αριθμός ιδρυμάτων 
τριτοβάθμιας 
εκπαίδευσης των τρίτων 
χωρών που συμμετέχουν 
στις δράσεις διεθνούς
κινητικότητας και 
συνεργασίας

Τελική έκθεση 

Μέσο παρακολούθησης 
ΤΠ  

Έρευνες/Ευρωβαρόμετρο

Ετήσια αύξηση

- % των συμμετεχόντων 
που έχουν αυξήσει τις 
γλωσσικές δεξιότητές 
τους

Έως το 2020 τουλάχιστον 80% των 
μαθητών κατώτερης 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 
διδάσκονται δύο ή περισσότερες 
ξένες γλώσσες

- % της αύξησης του Τελική έκθεση Ετήσια αύξηση
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αριθμού των σχεδίων 
Jean Monnet παγκοσμίως Μέσο παρακολούθησης 

ΤΠ 

Έρευνες/Ευρωβαρόμετρο
- % των συμμετεχόντων 
οι οποίοι χρησιμοποιούν 
τα αποτελέσματα των
διασυνοριακών σχεδίων 
για την καταπολέμηση 
των απειλών για τον 
αθλητισμό.

- % των συμμετεχόντων 
οι οποίοι χρησιμοποιούν 
τα αποτελέσματα των 
διασυνοριακών σχεδίων
για την προαγωγή της 
χρηστής διακυβέρνησης 
και της διπλής 
σταδιοδρομίας.

- % των συμμετεχόντων 
οι οποίοι χρησιμοποιούν 
τα αποτελέσματα των 
διασυνοριακών σχεδίων
για την αύξηση της 
κοινωνικής ένταξης, της 
ισότητας των ευκαιριών 
και των ποσοστών 
συμμετοχής.

- % των συμμετεχόντων 
οι οποίοι χρησιμοποιούν 
τα αποτελέσματα των 
διασυνοριακών σχεδίων 
για την αύξηση 
τηςσυμμετοχής των 
ατόμων με αναπηρία στις 
αθλητικές 
δραστηριότητες.

Τελική έκθεση

Μέσο παρακολούθησης 
ΤΠ 

Έρευνες/Ευρωβαρόμετρο

Ετήσια αύξηση

Or. ro

Αιτιολόγηση
Τα κριτήρια επιδόσεων που αναφέρονται στο άρθρο 13 και το άρθρο 11 καθορίζονται παό το 
Παράρτημα -I και όχι με κατ' εξουσιοδότηση πράξεις.


