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RÖVID INDOKOLÁS

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

A rendeletre irányuló javaslat

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 11. a programban érintett valamennyi ország kiegyenlített részvétele.

MÓDOSÍTÁSOK

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

Módosítás 1
Rendeletre irányuló javaslat
10 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. ro

Indokolás

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

Módosítás 2
Rendeletre irányuló javaslat
33 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(33) Annak érdekében, hogy a 
megváltozott igényekre a program teljes 
időtartama alatt gyorsan lehessen reagálni, 
az Európai Unió működéséről szóló 
szerződés 290. cikkének megfelelően a 
Bizottságot fel kell hatalmazni jogi aktusok 
elfogadására a teljesítménykritériumokkal 
és a nemzeti irodák által irányított 
intézkedésekkel kapcsolatos rendelkezések 
tekintetében. Különösen fontos, hogy a 
Bizottság az előkészítő munkálatok során 

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

konzultációkat folytasson, többek között 
szakértői szinten is. A felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusok előkészítése és 
megszövegezése során a Bizottságnak 
gondoskodnia kell az alkalmazandó 
dokumentumoknak az Európai 
Parlamenthez és a Tanácshoz történő 
egyidejű, időszerű és megfelelő módon 
történő eljuttatásáról.

Or. ro

Indokolás

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

Módosítás 3
Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 2 bekezdés – b a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) az egész életen át tartó tanulásban 
részt vevő, legfeljebb 35 éves személyek 
számának növelése;

Or. ro

Indokolás

Az egész életen át tartó tanulás elengedhetetlen a munkanélküliség csökkentéséhez és a 
munkavállalás terén az újrakezdés ösztönzéséhez, valamint az uniós versenyképesség, 
gazdasági növekedés és társadalmi fejlődés előmozdításához. Ezért javasoljuk, hogy az egész 
életen át tartó tanulás kerüljön be a program általános célkitűzései közé.

Módosítás 4
Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 2 bekezdés – b b pont (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

bb) a fiatalok foglalkoztatottsági 
arányának növelése. 

Or. ro

Indokolás

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

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Or. ro

Indokolás

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

Módosítás 6
Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

ifjúsággal és az egész életen át tartó 
tanulással kapcsolatos európai 
együttműködés támogatása, különösen a 
megerősített szakpolitikai együttműködés, 
az elismerésre szolgáló és áttekinthetőséget 
támogató eszközök jobb használata és a 
bevált gyakorlatok terjesztése révén.

Or. ro

Indokolás

Az egyértelműség és a következetesség biztosítása érdekében.

Módosítás 7
Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – d pont – 1 francia bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. ro

Indokolás

Az egyértelműség és a következetesség biztosítása érdekében.

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az első bekezdésben említett célkitűzések 
megvalósításának nyomon követésére és 
értékelésére szolgáló 
teljesítménykritériumokat az I. melléklet 
tartalmazza.
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Or. ro

Indokolás

Az átláthatóság és a jogbiztonság érdekében a nemzeti irodákra vonatkozó igazgatási 
teljesítménykritériumokat bele kell foglalni a rendeletbe. A Bizottság által javasolt mutatókat 
ennek megfelelően az I. melléklet tartalmazza.

Módosítás 9
Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) egyéni tanulmányi mobilitás; a) egyéni tanulmányi mobilitás, beleértve 
az üzleti szférát is;

Or. ro

Indokolás

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

Módosítás 10
Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) A felsőoktatásban és szakképzésben 
részt vevő hallgatók, valamint a nem 
formális tevékenységekben részt vevő 
fiatalok transznacionális mobilitása a 18. 
cikkben említett részt vevő országok 
között. E mobilitás partnerintézményben 
végzett tanulmányok, külföldi szakmai 
gyakorlatok vagy ifjúsági tevékenységek, 
különösen önkéntes munkában való 
részvétel formájában történhet. A 
mesterfokozatú oklevél megszerzése 
érdekében megvalósuló mobilitást a 14. 
cikk (3) bekezdésében említett 
diákhitelgarancia-eszköz segítségével 
támogatják.

a) A felsőoktatásban és szakképzésben 
részt vevő hallgatók, valamint a nem 
formális tevékenységekben részt vevő 
fiatalok transznacionális mobilitása a 18. 
cikkben említett részt vevő országok 
között. E mobilitás partnerintézményben 
végzett tanulmányok, külföldi szakmai 
gyakorlatok vagy ifjúsági tevékenységek,
különösen önkéntes munkában való 
részvétel formájában történhet. A 
mesterfokozatú oklevél és a doktori cím
megszerzése érdekében megvalósuló 
mobilitást a 14. cikk (3) bekezdésében 
említett diákhitelgarancia-eszköz 
segítségével kell támogatni.
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Or. ro

Indokolás

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

Módosítás 11
Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. ro

Indokolás

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

Módosítás 12
Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés – b a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Indokolás

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

Módosítás 13
Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – b pont – 3 francia bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. ro

Indokolás

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

Módosítás 14
Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés – c pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. ro

Indokolás

Tekintettel arra, hogy az üzleti szféra alapvető szerepet játszik a versenyképesség, az uniós 
iparpolitika és a munkahelyteremtés szempontjából, a különböző érdekelt felekkel folytatott 
európai szintű politikai párbeszédnek erre is ki kell terjednie.

Módosítás 15
Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – c pont – ii pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ii. az Európa Tanulmányok 
Szakkollégiuma (bruges-i és natolini 
campus);

ii. az Európa Tanulmányok 
Szakkollégiuma;

Or. ro

Indokolás

Az Európa Tanulmányok Szakkollégiumának jövőbeli fejlesztése és támogathatósága 
érdekében.

Módosítás 16
Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – c a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ca) a fenntartható és inkluzív növekedés 
előmozdítása a fogyatékkal élő személyek 
sporttevékenységekhez történő 
hozzáférésének megkönnyítése révén.
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- kapcsolódó mutató: azon 
résztvevők %-os aránya, akik felhasználják 
a határokon átnyúló projektek eredményeit 
a fogyatékkal élők sporttevékenységekben 
történő részvételének előmozdítása 
érdekében.

Or. ro

Indokolás

Az esélyegyenlőség és a társadalom valamennyi tagjának bevonása az Unió alapelvei, 
melyeket a sport területén tiszteletben kell tartani és ösztönözni kell.

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Or. ro

Indokolás

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

Módosítás 18
Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az (1) bekezdésben említett pénzügyi 
kereten kívül, a felsőoktatás nemzetközi 
dimenziójának ösztönzése érdekében a 

(2) Az (1) bekezdésben említett pénzügyi 
kereten kívül, a felsőoktatás nemzetközi 
dimenziójának ösztönzése érdekében a 
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különböző külső eszközökből (fejlesztési 
együttműködési eszköz, Európai 
Szomszédsági Támogatási Eszköz, 
előcsatlakozási támogatási eszköz, 
partnerségi eszköz és Európai Fejlesztési 
Alap) 1.812.100 EUR29 indikatív összeget 
különítenek el az azokba az országokba 
irányuló, vagy azokból az országokból 
érkező tanulmányi mobilitási 
intézkedéseknek, amelyek nem szerepelnek 
a 18. cikk (1) bekezdésében, valamint az 
ezen országok 
hatóságaival/intézményeivel/szervezeteivel 
folytatott együttműködésnek és 
szakpolitikai párbeszédnek. Ezen eszközök 
felhasználására e rendelet rendelkezései 
alkalmazandók.

különböző külső eszközökből (fejlesztési 
együttműködési eszköz, Európai 
Szomszédsági Támogatási Eszköz, 
előcsatlakozási támogatási eszköz, 
partnerségi eszköz és Európai Fejlesztési 
Alap) 1.812.100 EUR29 indikatív összeget 
különítenek el az azokba az országokba 
irányuló, vagy azokból az országokból 
érkező, többek között a vállalkozásokkal 
kapcsolatos tanulmányi mobilitási 
intézkedéseknek, amelyek nem szerepelnek 
a 18. cikk (1) bekezdésében, valamint az 
ezen országok 
hatóságaival/intézményeivel/szervezeteivel 
folytatott együttműködésnek és 
szakpolitikai párbeszédnek. Ezen eszközök 
felhasználására e rendelet rendelkezései 
alkalmazandók.

Or. ro

Indokolás

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

Módosítás 19
Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

összhangban módosíthatók. A nem részt 
vevő országokkal való együttműködés 
adott esetben az említett 
partnerországokkal közösen 
megállapítandó eljárásoknak megfelelően 
rendelkezésre bocsátandó, a 
partnerországoktól származó pótlólagos 
előirányzatokon alapulhat.

Or. ro

Indokolás

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

Módosítás 20
Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) A nemzeti iroda által kezelt, a 6. cikk
(1) bekezdésének a) pontjában említett 
egyéni tanulmányi mobilitásra elkülönített 
pénzeszközöket a lakóhely szerinti 
tagállam népessége és megélhetési 
költségei, a tagállamok fővárosai közötti 
távolság és a teljesítmény alapján osztják 
el. A teljesítményre vonatkozó paraméter a
(7) és a (8) bekezdésben említett 
kritériumoknak megfelelően az összes 
finanszírozás 25 %-át teszi ki.

(6) A nemzeti iroda által kezelt, a 6. cikk
(1) bekezdésének a) pontjában említett 
egyéni tanulmányi mobilitásra elkülönített 
pénzeszközöket a népesség, a tagállamok 
fővárosai közötti távolság és a teljesítmény 
alapján osztják el. A teljesítményre 
vonatkozó paraméter a (7) és a (8) 
bekezdésben említett kritériumoknak 
megfelelően az összes finanszírozás 25 %-
át teszi ki.

Or. ro

Indokolás

A tagállam szerinti megélhetési költségekre vonatkozó kritérium ahhoz vezethet, hogy az 
„Erasmus mindenkinek” program egyes potenciális kedvezményezettjei (hallgatók és 
doktoranduszhallgatók) származási tagállamuk miatt hátrányos megkülönböztetésben 
részesülnek. Ezért javasoljuk a pénzeszközöknek a program végrehajtására kijelölt nemzeti 
iroda általi kiosztására vonatkozó, szóban forgó kritérium törlését.  
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Módosítás 21
Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 7 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

E kritériumok a 28. cikkben említett, a 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokra 
vonatkozó eljárásoknak megfelelően a 
program teljes időtartama alatt 
módosíthatók.

törölve

Or. ro

Indokolás

A következetesség és a kiszámíthatóság érdekében fontos, hogy a (7) bekezdés első 
albekezdésében szereplő kritériumok a rendelet, és ne felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
révén kerüljenek meghatározásra.   

Módosítás 22
Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A Bizottság azon hallgatók esetében 
nyújt hitelgarancia keretében 
finanszírozást, akik a 18. cikk (1) 
bekezdésében meghatározott részt vevő 
országok egyikében laknak, és 
mesterképzésüket egy másik részt vevő 
országban végzik; a finanszírozást olyan 
vagyonkezelő megbízása révén biztosítja, 
amely a pénzügyi eszköz végrehajtásának 
részletes szabályai és előírásai, valamint a 
felek egyedi kötelezettségeit tartalmazó 
vagyonkezelői szerződés alapján kezeli a 
támogatást. A pénzügyi eszköz megfelel a 
költségvetési rendeletben, valamint a 
végrehajtási szabályok helyébe lépő 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusban 
foglalt, a pénzügyi eszközökre vonatkozó 
rendelkezéseknek. Az 1605/2002/EK, 
Euratom rendelet 18. cikke (2) 
bekezdésének megfelelően a garanciák 
által termelt bevételeket és 

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

által termelt bevételeket és 
visszafizetéseket a pénzügyi eszközhöz 
kell hozzárendelni. Ez a pénzügyi eszköz a 
15. cikk (2) bekezdése szerinti értékelés és 
ellenőrzés tárgyát képezi, beleértve a piaci 
keresletet és a felvevőképességet is.

Or. ro

Indokolás

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

Módosítás 23
Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(4) Azokra az állami szervekre, iskolákra, 
felsőoktatási intézményekre, valamint az 
oktatás, képzés, ifjúság és sport területén 
tevékenykedő szervezetekre, amelyek az 
elmúlt két évben éves bevételük több mint 
50 %-át közpénzből kapták, úgy kell 
tekinteni, hogy rendelkeznek a szükséges 
pénzügyi, szakmai és adminisztratív 
kapacitással ahhoz, hogy a program 
keretében tevékenységeket végezzenek. 
Ezen intézmények nem kötelesek ezt 
további okmányokkal igazolni. Az első 
bekezdésben meghatározott feltételeket 
nem teljesítő állami szervek, iskolák, 
felsőoktatási intézmények, valamint az 
oktatás, a képzés, az ifjúságügy és a sport 
területén tevékenykedő szervezetek 
számára elő kell írni, hogy 
dokumentumokkal bizonyítsák, hogy 
rendelkeznek a szükséges pénzügyi, 
szakmai és adminisztratív kapacitással 
ahhoz, hogy a program keretében 
tevékenységeket végezzenek.
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Or. ro

Indokolás

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

Módosítás 24
Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A folyamatos nyomon követésen kívül 
a Bizottság legkésőbb 2017 végéig értékelő 
jelentést készít a célkitűzések elérésében 
mutatott hatékonyságnak, a program 
eredményességének és európai hozzáadott 
értékének értékelése érdekében, tekintettel 
a program megújítására, módosítására vagy 
felfüggesztésére vonatkozó határozatra. Az 
értékelés az egyszerűsítés hatályára, a 
belső és külső összehangoltságra, az összes 
célkitűzés folyamatos relevanciájára, 
valamint az intézkedéseknek az intelligens, 
fenntartható és inkluzív növekedés uniós 
prioritásaihoz való hozzájárulására terjed 
ki. Figyelembe veszi az elődprogramok
(egész életen át tartó tanulás, Fiatalok 
lendületben, Erasmus Mundus és más 
nemzetközi felsőoktatási programok) 
hosszú távú hatásainak értékelésekor 
kapott eredményeket is.

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

Or. ro

Indokolás

Az „Erasmus mindenkinek” program 2012 és 2020 közötti hatékony nyomon követése 
érdekében az értékelési jelentéseket a Bizottságnak évente el kell készítenie, és be kell 
nyújtania azokat az Európai Parlamentnek.
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Módosítás 25
Rendeletre irányuló javaslat
17 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Or. ro

Indokolás

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

Módosítás 26
Rendeletre irányuló javaslat
17 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. ro
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Indokolás

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

Módosítás 27
Rendeletre irányuló javaslat
17 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) A Bizottság és a tagállamok 
biztosítják az „Erasmus mindenkinek” 
program résztvevői közötti nemi 
egyenlőséget.

Or. ro

Indokolás

A nemi esélyegyenlőség az Unió egyik alapelve, melynek tükröződnie kell az „Erasmus 
mindenkinek” programban való részvétel kritériumaiban.  

Módosítás 28
Rendeletre irányuló javaslat
18 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) A Bizottság gondoskodik arról, hogy 
a kedvezményezettek számát és a kiosztott 
pénzeszközöket tekintve a részt vevő 
országok részvétele kiegyenlített legyen.  

Or. ro

Indokolás

Annak biztosítása érdekében, hogy a lehető legtöbb tagállam vegyen részt a programban, a 
Bizottságnak gondoskodnia kell arról, hogy a kedvezményezettek számát és a kiosztott 
pénzeszközöket tekintve a részt vevő országok részvétele kiegyenlített legyen.  
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Módosítás 29
Rendeletre irányuló javaslat
19 cikk – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. ro

Indokolás

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

Módosítás 30
Rendeletre irányuló javaslat
23 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Indokolás

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

Módosítás 31
Rendeletre irányuló javaslat
23 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. ro

Indokolás

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

Módosítás 32
Rendeletre irányuló javaslat
23 cikk – 10 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Or. ro

Indokolás

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

Módosítás 33
Rendeletre irányuló javaslat
27 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. ro

Indokolás

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

Módosítás 34
Rendeletre irányuló javaslat
-I melléklet (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A javaslat/kezdeményezés megvalósításának nyomon követését lehetővé tevő mutatók
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Mutatók Adatforrások Cél
– A felsőfokú 
végzettséggel rendelkezők 
aránya

– Iskolából kimaradók

Európa 2020

ET2020-jelentések

Eurostat

2020-ra a 30–34 évesek legalább 
40 %-a rendelkezzen felsőfokú 
végzettséggel. 

2020-ra a csupán alsó középfokú 
végzettséggel rendelkező, oktatásban 
vagy képzésben részt nem vevő 18–
24 évesek aránya legfeljebb 10 % 
legyen.

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

Eurostat
Végső kedvezményezettről 
szóló jelentés 

Felmérések/Eurobarométer

2020-ra 95% legyen azok aránya, 
akik arról számolnak be, hogy a 
program valamely projektjében 
történő részvételük révén 
kulcskompetenciákat sajátítottak el, 
vagy javították azokat 

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

Végső kedvezményezettről 
szóló jelentés 

Felmérések/Eurobarométer

2020-ra a fiatalok 70%-a véli úgy, 
hogy a program egyik projektjében 
való részvétele által felkészültebbé 
vált a társadalmi és politikai életben 
való részvételre.

– Azon résztvevők %-os 
aránya, akik javították a 
vállalkozás területén 
releváns 
kulcskompetenciáikat 
és/vagy készségeiket

Eurostat

Végső kedvezményezettről 
szóló jelentés 

Felmérések/Eurobarométer

2020-ra 80% legyen azon 
vállalkozók aránya, akik arról 
számolnak be, hogy a program 
valamely projektjében történő 
részvételük révén 
kulcskompetenciákat sajátítottak el 
a vállalkozás területén, vagy 
javították azokat

– Azon szervezetek %-os 
aránya, amelyek részt 
vettek a programban és 
innovatív módszereket 
fejlesztettek ki/fogadtak el

Felmérések/Eurobarométer

Végleges jelentés

Éves növekedés

– Azon tagállamok száma, 
amelyek nemzeti 
döntéshozatalukban 
felhasználják a nyitott 
koordinációs módszer 
eredményeit

ET 2020 2020-ra minden tagállamnak 
figyelembe kell vennie az oktatási és 
képzési nyitott koordinációs 
módszerből származó megfelelő 
információkat/eredményeket.

– Azon uniós és Unión 
kívüli felsőoktatási 

Végleges jelentés Éves növekedés
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intézmények száma, 
amelyek részt vesznek a 
nemzetközi mobilitási és 
együttműködési 
intézkedésekben

Informatikai ellenőrző 
eszköz  

Felmérések/Eurobarométer

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

2020-ra az alsó középfokú 
oktatásban részt vevő tanulók 
legalább 80 %-a tanuljon két vagy 
több idegen nyelvet.

– A Jean Monnet 
projektek számában 
világszerte megfigyelhető 
növekedés %-os aránya

Végleges jelentés

Informatikai ellenőrző 
eszköz 

Felmérések/Eurobarométer

Éves növekedés

– Azon résztvevők %-os 
aránya, akik 
felhasználják a határokon 
átnyúló projektek 
eredményeit a sportot 
fenyegető veszélyek elleni 
küzdelemben

– Azon résztvevők %-os 
aránya, akik 
felhasználják a határokon 
átnyúló projektek 
eredményeit a jó 
kormányzás javítása és a 
kettős karrierek 
kifejlesztése érdekében

– Azon résztvevők %-os 
aránya, akik 
felhasználják a határokon 
átnyúló projektek 
eredményeit a társadalmi 
befogadás, az 
esélyegyenlőség és a 
részvételi arányok 
növelése érdekében.

– Azon résztvevők %-os 
aránya, akik 
felhasználják a határokon 
átnyúló projektek 
eredményeit a fogyatékkal 
élők 

Végleges jelentés

Informatikai ellenőrző 
eszköz 

Felmérések/Eurobarométer

Éves növekedés
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sporttevékenységekben 
történő részvételének 
előmozdítása érdekében.

Or. ro

Indokolás
A 13. és 11. cikkekben említett teljesítménymutatókat a -I. melléklet fogja tartalmazni, nem 
pedig felhatalmazáson alapuló jogi aktusok révén határozzák meg azokat. 


