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LYHYET PERUSTELUT

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

Ehdotettu asetus

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

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

 opiskelijoiden, nuorten, opettajien ja henkilöstön kansainvälinen oppimiseen liittyvä 
liikkuvuus

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

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

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

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

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

Valmistelijan kanta

Valmistelija tukee komission ehdotusta asetukseksi ja ehdottaa seuraavia asioita 
koskevia tarkistuksia:
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1. alle 35-vuotiaiden elinikäiseen oppimiseen osallistuvien henkilöiden määrän 
lisäämisen sisällyttäminen ohjelman yleisiin tavoitteisiin

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

3. EU:n teollisuuspolitiikan sisällyttäminen EU:n "Yhteinen 
Erasmus" -politiikkoihin

4. kansalaisjärjestöjen "Yhteinen Erasmus" -ohjelmaan osallistumisen 
varmistaminen erityisesti, kun järjestöt toimivat nuorten kanssa koulutuksen, 
nuorisotoiminnan ja urheilun aloilla

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

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

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

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

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

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

 11. kaikkien osallistujamaiden tasapuolisen osallistumisen varmistaminen.

TARKISTUKSET

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

Tarkistus 1

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 10 kappale

Komission teksti Tarkistus

(10) Liikkuvuuden, tasapuolisuuden ja 
opintojen laadun edistämiseksi unionin 

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

tulisi perustaa eurooppalainen 
lainatakausjärjestelmä, jotta opiskelijat 
voisivat sosiaalisesta taustastaan 
riippumatta suorittaa maisterin tai tohtorin 
tutkinnon toisessa osallistujamaassa. 
Tämän järjestelmän tulisi olla sellaisten 
rahoituslaitosten saatavilla, jotka tarjoavat 
opiskelijoille suotuisin ehdoin lainoja 
maisterin tai tohtorin opintojen 
suorittamiseen muissa osallistujamaissa.

Or. ro

Perustelu

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

Tarkistus 2
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 33 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. ro
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Perustelu

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

Tarkistus 3
Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 2 kohta – b a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(b a) alle 35-vuotiaiden elinikäiseen 
oppimiseen osallistuvien henkilöiden 
määrän lisääminen;

Or. ro

Perustelu

Elinikäinen oppiminen on erittäin tärkeä keino vähentää työttömyyttä ja kannustaa uran 
jatkamiseen sekä edistää kilpailukykyä, talouskasvua ja sosiaalista kehitystä EU:ssa. 
Suositamme siksi, että se sisällytetään ohjelman yleisiin tavoitteisiin.

Tarkistus 4
Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 2 kohta – b b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(b b) nuorten työllisyyden lisääminen.

Or. ro

Perustelu

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

Tarkistus 5
Ehdotus asetukseksi
5 artikla – a kohta – 1 luetelmakohta – 2 a luetelmakohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

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

Or. ro

Perustelu

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

Tarkistus 6
Ehdotus asetukseksi
5 artikla – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. ro

Perustelu

Selkeyden ja johdonmukaisuuden varmistamiseksi.

Tarkistus 7
Ehdotus asetukseksi
5 artikla – d kohta – 1 luetelmakohta
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Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. ro

Perustelu

Selkeyden ja johdonmukaisuuden varmistamiseksi.

Tarkistus 8
Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

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

Or. ro

Perustelu

Avoimuuden ja oikeusvarmuuden vuoksi kansallisten toimistojen hallinnoimia toimia koskevat 
tuloskriteerit olisi sisällytettävä asetukseen. Komission ehdottamat indikaattorit määritellään 
näin ollen liitteessä I.

Tarkistus 9
Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) oppimiseen liittyvä henkilöiden 
liikkuvuus,

(a) oppimiseen liittyvä henkilöiden 
liikkuvuus myös liiketoiminnan alalla,

Or. ro
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Perustelu

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

Tarkistus 10
Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. ro

Perustelu

Innovointi ja tutkimus ovat tiiviissä yhteydessä korkeakouluihin. Siksi on tärkeää, että 
"Yhteinen Erasmus" -ohjelman lainantakausjärjestelmä ulotetaan jatko-opiskelijoihin, jotka 
haluavat suorittaa tohtorin opintoja jossakin toisessa osallistujamaassa.

Tarkistus 11
Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. ro

Perustelu

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

Tarkistus 12
Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 1 kohta – b a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

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

Or. ro

Perustelu

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

Tarkistus 13
Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 1 kohta – b alakohta – 2 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Perustelu

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

Tarkistus 14
Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. ro

Perustelu

Liiketoiminnan ala on tärkeässä asemassa kilpailukyvyn, EU:n teollisuuspolitiikan ja 
työpaikkojen luomisen kannalta, joten se olisi sisällytettävä eri sidosryhmien kanssa 
käytävään poliittiseen vuoropuheluun Euroopan tasolla.

Tarkistus 15
Ehdotus asetukseksi
10 artikla – c kohta – ii alakohta

Komission teksti Tarkistus

ii) College of Europe (Brüggen ja 
Natolinin laitokset);

ii) College of Europe;

Or. ro

Perustelu

Tarkistuksen tavoitteena on mahdollistaa uusien College of Europe -laitosten kehittäminen ja 
valintakelpoisuus.

Tarkistus 16
Ehdotus asetukseksi
11 artikla – c a alakohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

(c a) edistetään kestävää ja osallistavaa 
kasvua helpottamalla vammaisten 
henkilöiden osallistumista 
urheilutoimintaan.
– Tavoitteeseen liittyvä indikaattori: 
osallistujat (prosentteina), jotka käyttävät 
rajatylittävien hankkeiden tuloksia 
vammaisten henkilöiden urheilutoimintaan 
osallistumisen edistämiseen.

Or. ro

Perustelu

Kaikkien yhteiskunnan jäsenten yhtäläiset mahdollisuudet ja osallistaminen ovat EU:n 
perusperiaatteita ja niitä on noudatettava ja tuettava urheilun alalla.

Tarkistus 17
Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

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

Or. ro

Perustelu

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

Tarkistus 18
Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 2 kohta – 1 alakohta
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Komission teksti Tarkistus

2. Jotta voidaan edistää korkea-asteen 
koulutuksen kansainvälistä ulottuvuutta, 
edellä olevassa 1 kohdassa tarkoitettujen 
rahoituspuitteiden lisäksi ulkoisista 
välineistä (kehitysyhteistyön 
rahoitusvälineestä, eurooppalaisesta 
naapuruuden välineestä, liittymistä 
valmistelevasta tukivälineestä, 
kumppanuuden välineestä ja Euroopan 
kehitysrahastosta) osoitetaan 
1 812 100 000 euron ohjeellinen määrä1

oppimiseen liittyviin liikkuvuustoimiin 
muihin kuin 18 artiklan 1 kohdassa 
tarkoitettuihin maihin tai maista sekä 
yhteistyöhön tai poliittiseen vuoropuheluun 
näiden maiden 
viranomaisten/laitosten/organisaatioiden 
kanssa. Näiden varojen käyttöön 
sovelletaan tämän asetuksen säännöksiä.

2. Jotta voidaan edistää korkea-asteen 
koulutuksen kansainvälistä ulottuvuutta, 
edellä olevassa 1 kohdassa tarkoitettujen 
rahoituspuitteiden lisäksi ulkoisista 
välineistä (kehitysyhteistyön 
rahoitusvälineestä, Euroopan 
naapuruusvälineestä, liittymistä 
valmistelevasta tukivälineestä, 
kumppanuusvälineestä ja Euroopan 
kehitysrahastosta) osoitetaan 
[1 812 100 00029] euron ohjeellinen määrä 
oppimiseen liittyviin liikkuvuustoimiin 
myös yrittäjyyden alalla muihin kuin 
18 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuihin 
maihin tai maista sekä yhteistyöhön tai 
poliittiseen vuoropuheluun näiden maiden 
viranomaisten/laitosten/organisaatioiden 
kanssa. Näiden varojen käyttöön 
sovelletaan tämän asetuksen säännöksiä.

Or. ro

Perustelu

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

Tarkistus 19
Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Rahoitus asetetaan käyttöön kahtena 
monivuotisena määrärahakokonaisuutena, 
joista ensimmäinen kattaa ensimmäiset 
neljä vuotta ja toinen jäljellä olevat kolme 
vuotta. Rahoitus otetaan huomioon näiden 
välineiden monivuotisissa maaohjelmissa 
kyseisten maiden osalta kartoitettujen 
tarpeiden ja prioriteettien mukaan. 
Määrärahoja voidaan tarkistaa merkittävien 

Rahoitus asetetaan käyttöön kahtena 
monivuotisena määrärahakokonaisuutena, 
joista ensimmäinen kattaa ensimmäiset 
neljä vuotta ja toinen jäljellä olevat kolme 
vuotta. Toimien jatkuvuuden ja ohjelman 
moitteettoman toiminnan turvaamiseksi 
vuotuiset määrärahat ovat suurin piirtein 
yhtä suuria. Rahoitus otetaan huomioon 
näiden välineiden monivuotisissa 

                                               
1 Tämä määrä perustuu vuosien 2007–2013 menotasoihin, joihin on sovellettu lisäyskerrointa otsakkeen 

4 välineiden määrärahalisäyksen huomioon ottamiseksi.
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ennakoimattomien olosuhteiden tai 
politiikassa tapahtuvien merkittävien 
muutosten mukaan EU:n ulkoisen 
toiminnan prioriteettien mukaisesti. 
Yhteistyö ohjelmaan osallistumattomien 
maiden kanssa voidaan tarvittaessa 
toteuttaa käyttäen kumppanuusmailta 
saatavia lisämäärärahoja, jotka asetetaan 
käytettäväksi näiden maiden kanssa 
sovittavin menettelyin.

maaohjelmissa kyseisten maiden osalta 
kartoitettujen tarpeiden ja prioriteettien 
mukaan. Määrärahoja voidaan tarkistaa 
merkittävien ennakoimattomien 
olosuhteiden tai politiikassa tapahtuvien 
merkittävien muutosten mukaan EU:n 
ulkoisen toiminnan prioriteettien 
mukaisesti. Yhteistyö ohjelmaan 
osallistumattomien maiden kanssa voidaan 
tarvittaessa toteuttaa käyttäen 
kumppanuusmailta saatavia 
lisämäärärahoja, jotka asetetaan 
käytettäväksi näiden maiden kanssa 
sovittavin menettelyin.

Or. ro

Perustelu

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

Tarkistus 20
Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

6. Edellä 6 artiklan 1 kohdan a alakohdassa 
tarkoitetut oppimiseen liittyvään 
henkilöiden liikkuvuuteen osoitetut 
määrärahat, joita kansallinen toimisto 
hallinnoi, jaetaan jäsenvaltion
väestömäärän ja elinkustannusten,
jäsenvaltioiden pääkaupunkien välisten 
välimatkojen ja tuloksellisuuden 
perusteella. Tuloksellisuutta mittaava 
parametri kattaa 25 prosenttia 
kokonaismäärärahoista 7 ja 8 kohdassa 
tarkoitettujen kriteerien mukaisesti.

6. Edellä 6 artiklan 1 kohdan a alakohdassa 
tarkoitetut oppimiseen liittyvään 
henkilöiden liikkuvuuteen osoitetut 
määrärahat, joita kansallinen toimisto 
hallinnoi, jaetaan väestömäärän ja 
jäsenvaltioiden pääkaupunkien välisten 
välimatkojen ja tuloksellisuuden 
perusteella. Tuloksellisuutta mittaava 
parametri kattaa 25 prosenttia 
kokonaismäärärahoista 7 ja 8 kohdassa 
tarkoitettujen kriteerien mukaisesti.

Or. ro

Perustelu

Jos jäsenvaltioiden elinkustannuksia käytetään kriteerinä, "Yhteinen Erasmus" -ohjelman 
mahdolliset edunsaajat (opiskelijat ja jatko-opiskelijat) saattavat olla epätasa-arvoisessa 
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asemassa kotimaansa perusteella. Siksi ehdotetaan, että poistetaan tämä kansallisten 
toimistojen hallinnoimien ohjelmasta tuettavien toimien rahoituksen myöntämistä koskeva 
kriteeri.

Tarkistus 21
Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 7 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Näitä kriteereitä voidaan tarkistaa 
ohjelman keston aikana delegoituja 
säädöksiä koskevassa 28 artiklassa 
tarkoitetun menettelyn mukaisesti.

Poistetaan.

Or. ro

Perustelu

Johdonmukaisuuden ja ennustettavuuden vuoksi on tärkeää, että 7 kohdan 1 alakohdassa 
tarkoitetut kriteerit määritellään asetuksessa eikä delegoiduilla säädöksillä.

Tarkistus 22
Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Komissio antaa rahoituksen 18 artiklan 
1 kohdassa määritellyissä osallistujamaissa 
asuville, toisessa osallistujamaassa 
maisterin tutkintoa kokonaisuudessaan 
suorittaville opiskelijoille myönnettävien 
lainojen takauksia varten; rahoitus 
suoritetaan toimitsijan välityksellä, jolla on 
valtuudet ottaa se käyttöön 
luottamusasemaan perustuvien sopimusten 
perusteella, joissa vahvistetaan 
rahoitusvälineen täytäntöönpanoa koskevat 
yksityiskohtaiset säännöt ja vaatimukset 
sekä kunkin osapuolen velvoitteet. 
Rahoitusvälineen on oltava 
varainhoitoasetuksessa ja 
soveltamissäännöt korvaavassa 
delegoidussa säädöksessä säädettyjen 
rahoitusvälineitä koskevien säännösten 

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

mukainen. Asetuksen (EY, Euratom) N:o 
1605/2002 18 artiklan 2 kohdan mukaisesti 
takausten aiheuttamat tulot ja maksut olisi 
sidottava rahoitusvälineeseen. Tämä 
rahoitusväline, mukaan luettuina 
markkinatarpeet ja käyttöaste, on 
15 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun 
seurannan ja arvioinnin kohteena.

Or. ro

Perustelu

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

Tarkistus 23
Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. ro
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Perustelu

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

Tarkistus 24
Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. ro

Perustelu

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

Tarkistus 25
Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 1 a kohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

(1 a) Komission ja jäsenvaltioiden on 
kannustettava kansalaisjärjestöjä ja 
erityisesti koulutuksen ja urheilun alalla 
toimivia ruohonjuuritason 
nuorisojärjestöjä osallistumaan 
"Yhteinen Erasmus" -ohjelmaan.

Or. ro

Perustelu

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

Tarkistus 26
Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. ro
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Perustelu

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

Tarkistus 27
Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(2 a) Komission ja jäsenvaltioiden on 
varmistettava naisten ja miesten yhtäläiset 
mahdollisuudet osallistua "Yhteinen 
Erasmus" -ohjelmaan.

Or. ro

Perustelu

Naisten ja miesten yhtäläiset mahdollisuudet ovat EU:n perusperiaate, ja sen olisi oltava osa 
"Yhteinen Erasmus" -ohjelman osallistumiskriteereitä.

Tarkistus 28
Ehdotus asetukseksi
18 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(1 a) Komission on varmistettava kaikkien 
osallistujamaiden tasapuolinen 
osallistuminen edunsaajien ja 
määrärahojen osalta.

Or. ro

Perustelu

Mahdollisimman monen jäsenvaltion osallistumisen varmistamiseksi komission on 
varmistettava, että kaikki osallistujamaat osallistuvat ohjelmaan tasapuolisesti edunsaajien
määrän ja rahoituksen osalta.
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Tarkistus 29
Ehdotus asetukseksi
19 artikla – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. ro

Perustelu

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

Tarkistus 30
Ehdotus asetukseksi
23 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. ro

Perustelu

Näiden virkkeiden lisäämisen tarkoituksena on varmistaa, että jäsenvaltiot ja komissio 
tekevät yhteistyötä ja nimittävät kansalliset toimistot sekä hyväksyvät virallisesti niiden 
työohjelmat 1. tammikuuta 2014 mennessä.

Tarkistus 31
Ehdotus asetukseksi
23 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. ro

Perustelu

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

Tarkistus 32
Ehdotus asetukseksi
23 artikla – 10 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(10 a) Komissio julkaisee verkkosivuillaan 
kaikki tiedot, jotka koskevat 
jäsenvaltioiden nimeämiä kansallisia 
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toimistoja, kunkin nimetyn kansallisen 
toimiston komission kanssa tekemän 
sopimuksen sisältöä sekä kansallisille 
toimistoille ohjelmasta tuettaviin toimiin 
osoitettua vuotuista rahoitusta 
avustuksina ja rahoitusta ohjelman 
hallinnoimisesta vastaavien kansallisten 
toimistojen kustannusten kattamiseksi, ja 
päivittää kyseisiä tietoja säännöllisesti.

Or. ro

Perustelu

Avoimuuden varmistamiseksi ja hyvien käytäntöjen vaihtamisen mahdollistamiseksi komission 
olisi julkaistava verkkosivuillaan kaikki tässä kohdassa tarkoitetut tiedot ja päivitettävä niitä 
säännöllisesti.

Tarkistus 33
Ehdotus asetukseksi
27 artikla

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. ro

Perustelu

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

Tarkistus 34
Ehdotus asetukseksi
LIITE -I (uusi)

Komission teksti
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Tarkistus

Indikaattorit ehdotuksen/aloitteen toteuttamisen seuraamista varten

Indikaattorit Tietolähteet Tavoite
– Korkea-asteen 
tutkinnon suorittaneet

– Koulunkäynnin 
keskeyttäneet Eurooppa 
2020

Eurooppa 2020 -strategia

ET 2020 -raportit

Eurostat

Vuoteen 2020 mennessä vähintään 
40 prosentilla 30–34-vuotiaista tulisi 
olla korkea-asteen tutkinto.

Vuoteen 2020 mennessä enintään 
10 prosentilla sellaisista 18–
24-vuotiaista, jotka eivät ole 
koulutuksen piirissä, on ainoastaan 
perusasteen tutkinto.

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

Eurostat
Edunsaajan loppuraportti

Kyselytutkimukset / 
Eurobarometri

Vuoteen 2020 mennessä 
95 prosenttia osallistujista ilmoittaa
 kartuttaneensa tai parantaneensa 
avaintaitojaan ohjelmaan 
kuuluvaan hankkeeseen 
osallistuessaan. 

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

Edunsaajan
loppuraportti 

Kyselytutkimukset / 
Eurobarometri

Vuoteen 2020 mennessä 
70 prosenttia ohjelmaan 
osallistuneista nuorista ilmoittaa, 
että heillä on paremmat valmiudet 
osallistua yhteiskunnalliseen tai 
poliittiseen toimintaan ohjelmaan 
kuuluvaan hankkeeseen 
osallistumisen tuloksena.

– Osallistujat 
(prosentteina), jotka ovat 
kohentaneet avaintaitoja 
ja/tai yrittäjyyteen liittyviä 
taitoja

Eurostat

Edunsaajan
loppuraportti 

Kyselytutkimukset / 
Eurobarometri

Vuoteen 2020 mennessä 
80 prosenttia yrittäjistä ilmoittaa 
kartuttaneensa tai parantaneensa 
yrittäjyyteen liittyviä avaintaitojaan 
ohjelmaan kuuluvaan hankkeeseen 
osallistuessaan.

– Organisaatiot 
(prosentteina), jotka ovat 
osallistuneet ohjelmaan ja 
kehittäneet tai ottaneet 
käyttöön innovatiivisia 
menetelmiä

Kyselytutkimukset / 
Eurobarometri

Loppuraportti

Vuotuinen lisäys

Niiden jäsenvaltioiden 
lukumäärä, jotka 
hyödyntävät avoimen 

ET 2020 Vuoteen 2020 mennessä kaikki 
jäsenvaltiot ottavat koulutusalan 
avoimen koordinointimenetelmän 
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koordinointimenetelmän 
tuloksia kansallisen 
politiikkansa 
kehittämisessä

tulokset tai sen kautta saatavat 
tiedot huomioon.

Kansainvälisiin 
liikkuvuus- ja 
yhteistyötoimiin 
osallistuvien EU:n 
korkeakoulujen ja EU:n 
ulkopuolisten 
korkeakoulujen 
lukumäärä

Loppuraportti 

Tietotekninen
seurantaväline

Kyselytutkimukset / 
Eurobarometri

Vuotuinen lisäys

– Kielitaitoaan 
parantaneet osallistujat 
(prosentteina)

Vuoteen 2020 mennessä vähintään 
80 prosentille ylemmän perusasteen 
oppilaista opetetaan vähintään 
kahta vierasta kieltä.

– Jean Monnet -
hankkeiden lukumäärän 
maailmanlaajuinen 
lisääntyminen 
prosentteina

Loppuraportti

Tietotekninen 
seurantaväline

Kyselytutkimukset / 
Eurobarometri

Vuotuinen lisäys

– Osallistujat 
(prosentteina), jotka 
käyttävät rajatylittävien 
hankkeiden tuloksia 
urheilun alalla esiintyvien 
uhkien torjuntaan

– Osallistujat 
(prosentteina), jotka 
käyttävät rajatylittävien 
hankkeiden tuloksia 
hyvän hallintotavan 
edistämiseen urheilun 
alalla ja urheilijoiden 
kaksoisuran tukemiseen.

– Osallistujat 
(prosentteina), jotka 
käyttävät rajatylittävien 
hankkeiden tuloksia 
sosiaalisen osallisuuden 
ja yhtäläisten 
mahdollisuuksien 
edistämiseen ja 
osallistujamäärien 

Loppuraportti

Tietotekninen 
seurantaväline

Kyselytutkimukset / 
Eurobarometri

Vuotuinen lisäys



PA\902243FI.doc 25/25 PE487.940v01-00

FI

kasvattamiseen.

Osallistujat 
(prosentteina), jotka 
käyttävät rajatylittävien
hankkeiden tuloksia 
vammaisten henkilöiden 
urheilutoimintaan 
osallistumisen 
edistämiseen.

Or. ro

Perustelu
Edellä 11 ja 13 artiklassa tarkoitetut tuloskriteerit olisi määritettävä liitteessä I eikä 
delegoitujen säädösten avulla. 


