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KORTFATTAD MOTIVERING

Allmän utbildning och yrkesutbildning är centrala inslag i Europa 2020-strategin för smart 
och hållbar tillväxt för alla och i de integrerade riktlinjerna för medlemsstaternas ekonomiska 
politik och sysselsättningspolitik. Därför förespråkar kommissionen och parlamentet att 
EU:s stöd till allmän utbildning och yrkesutbildning under perioden 2014–2020 ska ökas, i 
syfte att höja medborgarnas kvalifikationer och komma tillrätta med den höga 
ungdomsarbetslösheten i många medlemsstater.

Förslaget till förordning

Programmet ”Erasmus för alla” omfattar allmän utbildning, yrkesutbildning, ungdom och 
idrott och syftar till att stödja samtliga utbildningssektorer (dvs. högre utbildning, 
yrkesutbildning och vuxenutbildning, skolutbildning och ungdomsverksamhet) utifrån ett 
perspektiv som bygger på livslångt lärande.

Enligt kommissionens förslag ska programmet ”Erasmus för alla” inrikta sig på tre typer av 
nyckelinsatser:

 Gränsöverskridande och internationell rörlighet i utbildningssyfte för studenter, 
ungdomar, lärare och personal.

 Samarbete för innovation och god praxis mellan utbildningsanstalter liksom samarbete 
med organisationer som arbetar med ungdomsfrågor och stöd till politiska agendor.

 Stöd till politiska reformer och kapacitetsutveckling i tredjeländer, inbegripet i 
kandidatländer, med särskild betoning på grannländer och på den internationella politiska 
dialogen.

“Erasmus för alla” omfattar och bygger vidare på befintliga internationella program 
(”Erasmus Mundus”, ”Tempus”, ”Edulink” och ”Alfa”) och program för samarbete med 
industriländer. 

För perioden 2014–2020 kommer budgeten för programmet ”Erasmus för alla” att uppgå till 
17 299 miljoner euro, och av detta belopp kommer 16 742 miljoner euro (65 % för enskilda 
personers rörlighet i utbildningssyfte, 26 % för samarbete för innovation och god praxis, 4 % 
för stöd till politiska reformer samt 2 % till administrativa utgifter) att anslås för insatser 
avseende allmän utbildning, yrkesutbildning och ungdom, 318,4 miljoner euro för Jean 
Monet-aktiviteter och 238,8 miljoner euro för idrottsanknuten verksamhet. Dessutom kommer 
ett indikativt belopp på 1,8 miljarder euro från olika externa instrument att anslås i syfte att 
främja den högre utbildningens internationella dimension. Medlen kommer att 
tillgängliggöras i form av två utbetalningar för fyra respektive tre år för att säkerställa 
stabilitet och förutsebarhet.

De medel som anslås till programmet ”Erasmus för alla” kommer att användas för de insatser 
som avses i artikel 6.1, för insatser för förberedelse, övervakning, kontroll, granskning och 
utvärdering samt för utgifter för tekniskt stöd. Dessutom ska kommissionen tillhandahålla 
finansiering för att garantera lån till studenter som är bosatta i ett deltagarland och som 
genomför masterstudier i ett annat deltagarland.
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Föredragandens ståndpunkt

Föredraganden stöder kommissionens förslag till förordning och föreslår några ändringar på 
följande områden:

1. Införande av målet om en ökning av antalet personer över 35 år som deltar i åtgärder 
för livslångt lärande bland programmets allmänna mål. 

2. Införande av målet om rörlighet för enskilda personer i syfte att genomföra 
företagsanknuten utbildning bland programmets särskilda mål och insatser liksom 
fastställande av indikatorer knutna till rörlighetsmålet. 

3. Införande av näringslivspolitik i den unionspolitik som är relevant för programmet 
”Erasmus för alla”. 

4. Säkerställande av att icke-statliga organisationer, särskilt sådana som arbetar med 
ungdomar i frågor som avser allmän utbildning, yrkesutbildning, ungdomsverksamhet 
och breddidrott, får tillgång till programmet ”Erasmus för alla”.

5. Användning av IKT för att underlätta tillgången till programmet ”Erasmus för alla” 
för personer med särskilda svårigheter på grund av kön eller av pedagogiska, sociala, 
fysiska, psykiska, geografiska, ekonomiska eller kulturella skäl. 

6. Möjligheten för doktorander att få tillgång till lånegarantier som beviljas doktorander 
som är bosatta i ett deltagarland och som doktorerar i ett annat deltagarland.

7. Definition av de prestationskriterier som avses i artiklarna 5 och 11 i bilaga I i 
förordningen i stället för genom delegerade akter. 

8. Avskaffande av det kriterium som avser ”levnadskostnader” ur kriterierna för 
tilldelning av de medel som ska förvaltas av ett nationellt programkontor för 
genomförande av insatserna i artikel 6.1, eftersom detta kriterium riskerar att leda till 
diskriminering mellan studenter/doktorander beroende på vilken medlemsstat de är 
bosatta i.

9. Säkerställande av insyn i genomförandet av programmet ”Erasmus för alla” genom att 
göra det obligatoriskt för kommissionen att på sin webbplats publicera information om 
utsedda nationella programkontor, verksamhetsprogrammet och de medel som 
kommissionen årligen ställer till dessa kontors förfogande för genomförande av 
programmet ”Erasmus för alla”.

10. Samarbete mellan kommissionen och medlemsstaterna för att tillse att de nationella 
programkontor som ska förvalta programmet ”Erasmus för alla” utses före den 
1 januari 2014.

11. Säkerställande av ett balanserat deltagande för att alla länder som deltar i programmet.

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för industrifrågor, forskning och energi uppmanar utskottet för kultur och utbildning 
att som ansvarigt utskott infoga följande ändringsförslag i sitt betänkande:

Ändringsförslag 1
Förslag till förordning
Skäl 10
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10) För att stödja rörlighet, rättvisa och 
framstående studieresultat bör unionen 
inrätta en europeisk lånemöjlighet för att 
göra det möjligt för studenter, oavsett 
social bakgrund, att avlägga 
mastersexamen i ett annat deltagande land.
Denna möjlighet bör vara tillgänglig för 
finansinstitut som godtar att erbjuda lån till 
studier på mastersnivå i andra deltagande 
länder på gynnsamma villkor för 
studenterna.

(10) För att stödja rörlighet, rättvisa och 
framstående studieresultat bör unionen 
inrätta en europeisk lånemöjlighet för att 
göra det möjligt för studenter, oavsett 
social bakgrund, att avlägga masters- eller 
doktorsexamen i ett annat deltagande land. 
Denna möjlighet bör vara tillgänglig för 
finansinstitut som godtar att erbjuda lån till 
studier på master- eller doktorandnivå i 
andra deltagande länder på gynnsamma 
villkor för studenterna.

Or. ro

Motivering

Det är av oerhört stor betydelse för EU:s konkurrenskraft att innovation och forskning 
utvecklas. Dessa områden är nära knutna till högskolor och universitet. Därför är det viktigt 
att även doktorander via programmet ”Erasmus för alla” kan dra nytta av lånegarantin för 
att doktorera i ett annat deltagarland.

Ändringsförslag 2
Förslag till förordning
Skäl 33

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(33) För att säkra en snabb reaktion på 
ändrade behov under hela programmets 
löptid bör behörigheten att anta 
lagstiftningsakter i enlighet med artikel 290 
i fördraget om Europeiska unionens 
funktionssätt delegeras till kommissionen 
vad gäller bestämmelserna om 
resultatindikatorer och de insatser som 
förvaltas av de nationella 
programkontoren. Det är av särskild vikt 
att kommissionen under det förberedande 
arbetet genomför lämpliga samråd, även på 
expertnivå. Kommissionen bör se till att 
relevanta dokument samtidigt skickas till 
Europaparlamentet och rådet i tid och på 
lämpligt sätt när den utarbetar och 
upprättar delegerade akter.

(33) För att säkra en snabb reaktion på 
ändrade behov under hela programmets 
löptid bör behörigheten att anta 
lagstiftningsakter i enlighet med artikel 290 
i fördraget om Europeiska unionens 
funktionssätt delegeras till kommissionen 
vad gäller bestämmelserna om de insatser 
som förvaltas av de nationella 
programkontoren. Det är av särskild vikt 
att kommissionen under det förberedande 
arbetet genomför lämpliga samråd, även på 
expertnivå. Kommissionen bör se till att 
relevanta dokument samtidigt skickas till 
Europaparlamentet och rådet i tid och på 
lämpligt sätt när den utarbetar och 
upprättar delegerade akter.
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Or. ro

Motivering

För att främja insynen och för att tillse att alla potentiella stödmottagare kan förbereda sig 
för att delta i programmet ”Erasmus för alla” under perioden 2014–2020 måste 
resultatindikatorerna för insatser som förvaltas av de nationella programkontoren ingå i 
förordningen och inte i ett senare skede fastställas av kommissionen genom delegerade akter.

Ändringsförslag 3
Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 2 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ba) Ökning av antalet personer över 35 år 
som deltar i åtgärder för livslångt lärande.

Or. ro

Motivering

Livslångt lärande är mycket viktigt såväl för att minska arbetslösheten och främja återinträde 
på arbetsmarknaden som för att främja konkurrenskraften och den ekonomiska och sociala 
utvecklingen i EU. Därför föreslår vi att detta mål ska införas bland programmets allmänna 
mål.

Ändringsförslag 4
Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 2 – led bb (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

bb) Ökning av ungdomars 
sysselsättningsgrad.

Or. ro

Motivering

Utbildning och yrkesutbildning bidrar direkt till att göra det lättare att hitta ett värdigt och 
välbetalt arbete. Det är ett viktigt mål för EU att öka sysselsättningsgraden i 
medlemsstaterna, särskilt bland ungdomar, och i detta sammanhang bör en sådan ökning 
utgöra ett av de allmänna målen för programmet ”Erasmus för alla”.
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Ändringsförslag 5
Förslag till förordning
Artikel 5 – led a – strecksats 1 – strecksats 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– Andelen deltagande företagare som har 
förstärkt sina nyckelkompetenser 
och/eller färdigheter med relevans för 
företagandet.

Or. ro

Motivering

Man bör med hjälp av en särskild indikator övervaka den kompetensutveckling som är 
nödvändig för företagare, särskilt unga företagare, för att på detta sätt kunna belysa behovet 
av ökat stöd till allmän utbildning och yrkesutbildning för unga företagare.

Ändringsförslag 6
Förslag till förordning
Artikel 5 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) Främja utvecklingen av ett europeiskt 
område för livslångt lärande, stimulera till 
politiska reformer på nationell nivå, stödja 
modernisering av utbildningssystem 
inklusive icke-formellt lärande och stödja 
det europeiska samarbetet på 
ungdomsområdet, i första hand genom ett 
ökat politiskt samarbete, bättre utnyttjande 
av verktyg för erkännande och tydlighet 
och spridning av god praxis.

(c) Främja utvecklingen av ett europeiskt 
område för livslångt lärande, stimulera till 
politiska reformer på nationell nivå, stödja 
modernisering av utbildningssystem 
inklusive icke-formellt lärande och stödja 
det europeiska samarbetet på 
ungdomsområdet och i frågor som rör 
livslångt lärande, i första hand genom ett
ökat politiskt samarbete, bättre utnyttjande 
av verktyg för erkännande och tydlighet 
och spridning av god praxis.

Or. ro

Motivering

För att göra texten tydligare och mer följdriktig.

Ändringsförslag 7
Förslag till förordning
Artikel 5 – led d – strecksatsen
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Indikator: Antalet högskolor utanför EU 
som deltar i rörlighet och samarbete.

Indikator: Antalet högskolor inom och
utanför EU som deltar i internationella
insatser för rörlighet och samarbete.

Or. ro

Motivering

För att göra texten tydligare och mer följdriktig.

Ändringsförslag 8
Förslag till förordning
Artikel 5 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

De prestationskriterier som gäller för 
övervakning och utvärdering av 
genomförandet av de mål som avses i 
första stycket anges i bilaga I.

Or. ro

Motivering

För att säkerställa insyn och rättssäkerhet måste prestationskriterierna för de insatser som 
förvaltas av de nationella programkontoren ingå i förordningen. De av kommissionen 
föreslagna indikatorerna införs i detta syfte i bilaga I.

Ändringsförslag 9
Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Enskilda personers rörlighet i 
utbildningssyfte.

a) Enskilda personers rörlighet i 
utbildningssyfte, inbegripet företagare.

Or. ro

Motivering

För genomförandet av industripolitiken och för EU:s konkurrenskraft är det viktigt att unga 
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företagares rörlighet i utbildningssyfte säkerställs.

Ändringsförslag 10
Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) gränsöverskridande rörlighet för 
studenter inom högre utbildning och 
yrkesutbildning samt för unga människor 
som deltar i icke-formella aktiviteter 
mellan de deltagande länderna på det sätt 
som anges i artikel 18; denna rörlighet kan 
innebära studier vid en partnerinstitution, 
arbetslivserfarenhet utomlands eller 
deltagande i ungdomsaktiviteter, i första 
hand volontärarbete; rörlighet för studier 
på mastersnivå ska stödjas genom en 
lånegarantifacilitet för studenter enligt vad 
som framgår av artikel 14.3,

(a) gränsöverskridande rörlighet för 
studenter inom högre utbildning och 
yrkesutbildning samt för unga människor 
som deltar i icke-formella aktiviteter 
mellan de deltagande länderna på det sätt 
som anges i artikel 18; denna rörlighet kan
innebära studier vid en partnerinstitution, 
arbetslivserfarenhet utomlands eller 
deltagande i ungdomsaktiviteter, i första 
hand volontärarbete; rörlighet för studier 
på master- och doktorandnivå ska stödjas 
genom en lånegarantifacilitet för studenter 
enligt vad som framgår av artikel 14.3,

Or. ro

Motivering

Forskning och innovation är nära knutna till högskolor och universitet. Därför är det viktigt 
att även doktorander via programmet ”Erasmus för alla” kan dra nytta av lånegarantin för 
att kunna doktorera i ett annat deltagarland.

Ändringsförslag 11
Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) gränsöverskridande rörlighet för 
personal inom de deltagande länderna som 
avses i artikel 18. Denna rörlighet kan anta 
formen av undervisning eller deltagande i 
fortbildningsaktiviteter utomlands.

b) gränsöverskridande rörlighet för 
personal inom de deltagande länderna som 
avses i artikel 18. Denna rörlighet kan anta 
formen av undervisning eller deltagande i 
fortbildningsaktiviteter utomlands, som 
även ska omfatta entreprenörskap.

Or. ro
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Motivering

För genomförandet av industripolitiken och för EU:s konkurrenskraft är det viktigt att unga 
företagares rörlighet i utbildningssyfte säkerställs.

Ändringsförslag 12
Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 1 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ba) lika möjligheter för alla studenter när 
det gäller samarbete och rörlighet oavsett 
vilket deras hemuniversitet eller 
heminstitut är.

Or. ro

Motivering

Principen om lika möjligheter och icke-diskriminering måste återspeglas i samarbetet för 
innovation och god praxis.

Ändringsförslag 13
Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 1 – led b – strecksats 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– sektoriella kunskapsallianser mellan 
tillhandahållare av allmän och 
yrkesinriktad utbildning och företag som 
främjar anställbarhet, skapar nya 
sektorspecifika kursplaner, utvecklar 
innovativa metoder för yrkesundervisning 
och yrkesutbildning och som tillämpar 
unionens verktyg för brett erkännande.

– sektoriella kunskapsallianser mellan 
tillhandahållare av allmän och 
yrkesinriktad utbildning och företag som 
främjar anställbarhet, skapar nya 
sektorspecifika kursplaner, utvecklar 
innovativa metoder för yrkesundervisning 
och yrkesutbildning, inbegripet genom 
användning av IKT, och som tillämpar 
unionens verktyg för brett erkännande.

Or. ro

Motivering

IKT bör användas av personer som tillhandahåller allmän och yrkesinriktad utbildning och 
av företag som främjar anställbarhet, skapar nya sektorspecifika program, utvecklar 
innovativa metoder för yrkesundervisning och yrkesutbildning och som tillämpar unionens 
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verktyg för erkännande.

Ändringsförslag 14
Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) politisk dialog med relevanta europeiska 
intressenter inom allmän utbildning, 
yrkesutbildning och ungdom,

c) politisk dialog med relevanta europeiska 
intressenter inom allmän utbildning, 
yrkesutbildning och ungdom samt 
företagande,

Or. ro

Motivering

Med tanke på företagandets viktiga roll för EU:s konkurrens och industripolitik samt för 
skapandet av arbetstillfällen måste det ingå i den politiska dialogen med relevanta europeiska 
intressenter.

Ändringsförslag 15
Förslag till förordning
Artikel 10 – led c – led ii

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ii) Europeiska högskolan (Brygge och 
Natolin).

ii) Europeiska högskolan.

Or. ro

Motivering

Syftet är att nya filialer till Europeiska högskolan i framtiden ska kunna utvecklas och erhålla 
stöd.

Ändringsförslag 16
Förslag till förordning
Artikel 11 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ca) Stödja hållbar tillväxt för alla genom 
att tillgången till idrottsverksamhet för 
personer med funktionshinder 
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underlättas.
– Indikator: andelen deltagare som 
utnyttjar resultaten av
gränsöverskridande projekt för att stärka 
funktionshindrade personers deltagande i 
idrottsverksamhet.

Or. ro

Motivering

Att alla människor ska ha lika möjligheter och vara fullständigt integrerade i samhället är 
grundläggande principer för EU som måste respekteras och främjas inom idrotten.

Ändringsförslag 17
Förslag till förordning
Artikel 11 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

De prestationskriterier som gäller för 
övervakning och utvärdering av 
genomförandet av de mål som avses i 
första stycket anges i bilaga I.

Or. ro

Motivering

För att säkerställa insyn och rättssäkerhet måste prestationskriterierna för de insatser som 
förvaltas av de nationella programkontoren ingå i förordningen. De av kommissionen 
föreslagna indikatorerna införs i detta syfte i bilaga I.

Ändringsförslag 18
Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Förutom finansieringsramen som anges i 
punkt 1 och för att främja den 
internationella dimensionen och framför 
allt inom den högre utbildningen, och 
förutom de belopp som anges i artikel 13.1, 
ska ett preliminärt belopp på 
1 812 100 000*1 euro från de olika 

2. Förutom finansieringsramen som anges i 
punkt 1 och för att främja den 
internationella dimensionen och framför 
allt inom den högre utbildningen, och 
förutom de belopp som anges i artikel 13.1, 
ska ett preliminärt belopp på 
1 812 100 000 euro från de olika 
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instrumenten för yttre förbindelser 
(instrumentet för utvecklingssamarbete, 
europeiska grannskapsinstrumentet, 
föranslutningsinstrumentet, 
partnerskapsinstrumentet samt Europeiska 
utvecklingsfonden) anslås till insatser inom 
rörlighet i utbildningssyfte till eller från 
andra länder än de länder som anges i 
artikel 18.1 och till samarbete och politisk 
dialog med 
myndigheter/institutioner/organisationer 
från dessa länder. Bestämmelserna i denna 
förordning ska gälla för användningen av 
dessa medel.

instrumenten för yttre förbindelser 
(instrumentet för utvecklingssamarbete, 
europeiska grannskapsinstrumentet, 
föranslutningsinstrumentet, 
partnerskapsinstrumentet samt Europeiska 
utvecklingsfonden) anslås till insatser inom 
rörlighet i utbildningssyfte, inbegripet 
utbildning som rör företagande, till eller 
från andra länder än de länder som anges i 
artikel 18.1 och till samarbete och politisk 
dialog med 
myndigheter/institutioner/organisationer 
från dessa länder. Bestämmelserna i denna 
förordning ska gälla för användningen av 
dessa medel.

Or. ro

Motivering

För genomförandet av industripolitiken och för EU:s konkurrenskraft är det viktigt att unga 
företagares rörlighet i utbildningssyfte säkerställs.

Ändringsförslag 19
Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 2 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medel kommer att bli tillgängliga endast 
på grundval av två fleråriga anslag för de 
fyra första åren respektive de tre 
återstående åren. Denna finansiering 
kommer att återspeglas i den fleråriga 
vägledande programplaneringen i dessa 
instrument, i linje med fastställda behov 
och prioriteringar hos länderna i fråga.
Dessa anslag kan ses över vid stora 
oförutsedda omständigheter eller 
betydande politiska förändringar i linje 
med EU:s prioriteringar inom yttre 
förbindelser. Samarbetet med icke 
medverkande länder får i förekommande 
fall baseras på ytterligare anslag från 
partnerländerna som ska tillhandahållas 
enligt förfaranden som man enats om 
tillsammans med dessa länder.

Medel kommer att bli tillgängliga endast 
på grundval av två fleråriga anslag för de 
fyra första åren respektive de tre 
återstående åren. För att säkerställa 
programmens kontinuitet och goda 
genomförande ska de årliga anslagen 
vara i stort sett lika stora. Denna 
finansiering kommer att återspeglas i den 
fleråriga vägledande programplaneringen i 
dessa instrument, i linje med fastställda 
behov och prioriteringar hos länderna i 
fråga. Dessa anslag kan ses över vid stora 
oförutsedda omständigheter eller 
betydande politiska förändringar i linje 
med EU:s prioriteringar inom yttre 
förbindelser. Samarbetet med icke 
medverkande länder får i förekommande 
fall baseras på ytterligare anslag från 



PE487.940v01-00 14/24 PA\902243SV.doc

SV

partnerländerna som ska tillhandahållas 
enligt förfaranden som man enats om 
tillsammans med dessa länder.

Or. ro

Motivering

För att säkerställa en god programförvaltning under hela perioden 2014–2020 är det viktigt 
att de årliga budgetanslagen är i stort sett lika stora.

Ändringsförslag 20
Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. De medel för enskilda personers 
rörlighet i utbildningssyfte som avses i 
artikel 6.1 a och som ska förvaltas av ett 
nationellt programkontor ska tilldelas på 
grundval av befolkningens storlek och 
levnadskostnaderna i medlemsstaten, 
avståndet mellan medlemsstaternas 
huvudstäder och prestationer.
Prestationsparametern svarar för 25 % av 
de totala medlen enligt de kriterier som 
avses i punkterna 7 och 8.

6. De medel för enskilda personers 
rörlighet i utbildningssyfte som avses i 
artikel 6.1 a och som ska förvaltas av ett 
nationellt programkontor ska tilldelas på 
grundval av befolkningens storlek, 
avståndet mellan medlemsstaternas 
huvudstäder och prestationer.
Prestationsparametern svarar för 25 % av 
de totala medlen enligt de kriterier som 
avses i punkterna 7 och 8.

Or. ro

Motivering

Kriteriet ”levnadskostnader i medlemsstaten” leder till diskriminering mellan personer 
(studenter och doktorander) som är potentiella mottagare av stöd ur programmet ”Erasmus 
för alla”, beroende på vilket som är deras ursprungsland. Därför föreslås det att de 
nationella programkontor som har utsetts att genomföra detta program inte längre ska utgå 
från detta kriterium vid tilldelningen av medel ur ”Erasmus för alla”.

Ändringsförslag 21
Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 7 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Dessa kriterier kan komma att ses över utgår
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under programmets gång i enlighet med 
det förfarande som anges i artikel 28 om 
delegerade lagstiftningsakter.

Or. ro

Motivering

För att säkerställa följdriktighet och förutsebarhet är det viktigt att de kriterier som anges i 
punkt 7.1 definieras i förordningen och inte genom delegerade akter.

Ändringsförslag 22
Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Kommissionen ska tillhandahålla 
finansiering för att garantera lån till 
studenter bosatta i ett deltagande land 
enligt definitionen i artikel 18.1 som 
genomför fullständiga masterstudier i ett 
annat deltagande land. Lånet ska 
tillhandahållas genom en förvaltare med 
behörighet enligt ett avtal om 
borgensåtaganden som innehåller 
detaljerade bestämmelser och krav för 
utnyttjande av det finansiella instrumentet 
samt parternas respektive skyldigheter. Det 
finansiella instrumentet ska uppfylla 
bestämmelserna om finansiella instrument i 
budgetförordningen och i den delegerade 
lagstiftningsakt som ersätter 
genomförandebestämmelserna. I enlighet 
med artikel 18.2 i förordning (EG, 
Euratom) nr 1605/2002 ska intäkter och 
återbetalningar som uppkommer genom 
garanternas åtgärder tillfalla 
finansieringsinstrumentet. Detta 
finansieringsinstrument, inbegripet 
markandsbehov och användning, kommer 
att omfattas av den övervakning och 
utvärdering som avses i artikel 15.2.

3. Kommissionen ska tillhandahålla 
finansiering för att garantera lån till 
studenter och doktorander bosatta i ett 
deltagande land enligt definitionen i 
artikel 18.1 som genomför fullständiga 
masterstudier eller doktorerar i ett annat 
deltagande land. Lånet ska tillhandahållas 
genom en förvaltare med behörighet enligt 
ett avtal om borgensåtaganden som 
innehåller detaljerade bestämmelser och 
krav för utnyttjande av det finansiella 
instrumentet samt parternas respektive 
skyldigheter. Det finansiella instrumentet 
ska uppfylla bestämmelserna om 
finansiella instrument i budgetförordningen 
och i den delegerade lagstiftningsakt som 
ersätter genomförandebestämmelserna. I 
enlighet med artikel 18.2 i förordning (EG, 
Euratom) nr 1605/2002 ska intäkter och 
återbetalningar som uppkommer genom 
garanternas åtgärder tillfalla 
finansieringsinstrumentet. Detta 
finansieringsinstrument, inbegripet 
markandsbehov och användning, kommer 
att omfattas av den övervakning och 
utvärdering som avses i artikel 15.2.

Or. ro
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Motivering

Med tanke på forskningens och innovationens betydelse för EU:s konkurrenskraft samt 
industriella, ekonomiska och sociala utveckling bör doktorander få tillgång till de lån som 
garanteras via programmet ”Erasmus för alla” för att kunna genomföra kurser på 
doktorandnivå i ett annat deltagande land än det land där de är bosatta.

Ändringsförslag 23
Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Offentliga organ, liksom skolor, 
högskolor och organisationer inom allmän 
utbildning, yrkesutbildning, ungdom och 
idrott som har erhållit över 50 % av sina 
årliga intäkter från offentliga källor under 
de senaste två åren ska anses besitta den 
nödvändiga finansiella, yrkesmässiga och 
administrativa kapaciteten för att utföra 
programmets aktiviteter. De ska inte 
behöva bestyrka detta ytterligare.

4. Offentliga organ, liksom skolor, 
högskolor och organisationer inom allmän 
utbildning, yrkesutbildning, ungdom och 
idrott som har erhållit över 50 % av sina 
årliga intäkter från offentliga källor under 
de senaste två åren ska anses besitta den 
nödvändiga finansiella, yrkesmässiga och 
administrativa kapaciteten för att utföra 
programmets aktiviteter. De ska inte 
behöva bestyrka detta ytterligare.
Offentliga organ, skolor och högskolor 
liksom organisationer som sysslar med 
allmän utbildning och yrkesutbildning 
samt ungdoms- och idrottsfrågor och som 
inte uppfyller de krav som anges i första 
stycket måste tillhandahålla 
dokumentation som styrker deras 
finansiella, yrkesmässiga och 
administrativa kapacitet att utföra 
programmets aktiviteter.

Or. ro

Motivering

Klargörande av texten. Dessutom är syftet att öka tillgången till detta program för offentliga 
organ, skolor och högskolor liksom för organisationer som sysslar med allmän utbildning och 
yrkesutbildning samt ungdoms- och idrottsfrågor.

Ändringsförslag 24
Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 2
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Förutom den löpande övervakningen ska 
kommissionen utarbeta en 
utvärderingsrapport senast i slutet av 2017
för att bedöma programmets 
måluppfyllelse, programmets 
resurseffektivitet och dess europeiska 
mervärde med tanke på ett eventuellt beslut 
om förlängning, ändring eller avslutande 
av programmet. Utvärderingen ska ta upp 
utrymmet för förenklingar, programmets 
interna och externa enhetlighet, den 
fortsatta relevansen för samtliga mål samt 
insatsernas bidrag till unionens 
prioriteringar för en smart och hållbar 
tillväxt för alla. Den ska också beakta 
utvärderingsresultaten när det gäller de 
långsiktiga effekterna av de föregående 
programmen (Livslångt lärande, 
Aktiv ungdom, Erasmus Mundus och andra 
internationella program inom högre 
utbildning).

2. Förutom den löpande övervakningen ska 
kommissionen utarbeta en årlig
utvärderingsrapport, som den ska lägga 
fram för Europaparlamentet och rådet,
för att bedöma programmets 
måluppfyllelse, programmets 
resurseffektivitet och dess europeiska 
mervärde med tanke på ett eventuellt beslut 
om förlängning, ändring eller avslutande 
av programmet. Utvärderingen ska ta upp 
utrymmet för förenklingar, programmets 
interna och externa enhetlighet, den 
fortsatta relevansen för samtliga mål samt 
insatsernas bidrag till unionens 
prioriteringar för en smart och hållbar 
tillväxt för alla. Den ska också beakta 
utvärderingsresultaten när det gäller de 
långsiktiga effekterna av de föregående 
programmen (Livslångt lärande, 
Aktiv ungdom, Erasmus Mundus och andra 
internationella program inom högre 
utbildning).

Or. ro

Motivering

För att övervaka hur effektivt programmet ”Erasmus för alla” är under perioden 2014–2020 
ska kommissionen årligen utarbeta en utvärderingsrapport som ska läggas fram för 
Europaparlamentet.

Ändringsförslag 25
Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Kommissionen och medlemsstaterna 
ska uppmuntra icke-statliga 
organisationer, särskilt sådana som 
arbetar med ungdomar i frågor som avser 
allmän utbildning, yrkesutbildning, 
ungdomsverksamhet och breddidrott, att 
delta i programmet ”Erasmus för alla”.
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Or. ro

Motivering

Med tanke på att ungdomar är de som i första hand utnyttjar programmet ”Erasmus för alla” 
är det viktigt att icke-statliga organisationer, särskilt sådana som arbetar med ungdomar i 
frågor som avser allmän utbildning, yrkesutbildning, ungdomsverksamhet och breddidrott, 
deltar i programmet ”Erasmus för alla”.

Ändringsförslag 26
Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. När programmet genomförs ska 
kommissionen och medlemsstaterna ägna 
särskild uppmärksamhet åt att underlätta 
deltagandet av personer med särskilda 
svårigheter på grund av kön eller 
pedagogiska, sociala, fysiska, psykiska, 
geografiska, ekonomiska och kulturella 
skäl.

(2) När programmet genomförs ska 
kommissionen och medlemsstaterna ägna 
särskild uppmärksamhet åt att underlätta 
deltagandet av personer med särskilda 
svårigheter på grund av kön eller 
pedagogiska, sociala, fysiska, psykiska, 
geografiska, ekonomiska och kulturella 
skäl. Kommissionen och medlemsstaterna 
ska i detta syfte prioritera användning av 
IKT och ny teknik för att underlätta för 
personer med särskilda svårigheter på 
grund av kön eller av pedagogiska, 
sociala, fysiska, psykiska, geografiska, 
ekonomiska eller kulturella skäl att få 
tillgång till allmän utbildning, 
yrkesutbildning och idrott.

Or. ro

Motivering

I sina ansträngningar för att underlätta för personer med särskilda svårigheter på grund av 
kön eller av pedagogiska, sociala, fysiska, psykiska, geografiska, ekonomiska eller kulturella 
skäl att delta i allmän utbildning, yrkesutbildning och idrott måste kommissionen och 
medlemsstaterna använda sig av IKT och ny teknik.

Ändringsförslag 27
Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 2a (ny)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Kommissionen och medlemsstaterna 
ska tillse att det råder jämställdhet bland 
deltagarna i programmet ”Erasmus för 
alla”.

Or. ro

Motivering

Jämställdhet mellan könen är en av EU:s grundläggande principer som måste återspeglas i 
de kriterier som gäller för deltagande i programmet ”Erasmus för alla”.

Ändringsförslag 28
Förslag till förordning
Artikel 18 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Kommissionen ska tillse att det råder 
balans mellan alla deltagande länder med 
avseende på antal stödmottagare och 
anslagna budgetmedel.

Or. ro

Motivering

För att få så många deltagare som möjligt från alla medlemsstater måste kommissionen se till 
att alla länder deltar på samma villkor med avseende på antal stödmottagare och anslagna 
budgetmedel.

Ändringsförslag 29
Förslag till förordning
Artikel 19 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) relevant unionspolitik, framför allt 
sådan som gäller kultur och media, 
sysselsättning, hälsa, forskning och 
innovation, företagande och rättvisa samt 
konsument-, utvecklings- och 
sammanhållningspolitik,

(a) relevant unionspolitik, framför allt 
sådan som gäller kultur och media, 
sysselsättning, hälsa, forskning och 
innovation, näringsliv, företagande och 
rättvisa samt konsument-, utvecklings- och 
sammanhållningspolitik,
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Or. ro

Motivering

EU:s näringslivspolitik är ett av de områden i EU som i stor utsträckning gynnas av den 
allmänna utbildningen, yrkesutbildningen, forskningen och innovationen i EU. Därför är det 
viktigt att även näringslivspolitiken ingår i den unionspolitik som är relevant för programmet 
”Erasmus för alla”.

Ändringsförslag 30
Förslag till förordning
Artikel 23 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Inom två månader efter det att 
kommissionen mottagit den bedömning av 
kravuppfyllelse som avses i artikel 21.3 
från den nationella myndigheten ska 
kommissionen godta, godta med förbehåll 
eller avvisa förslaget till nationellt 
programkontor. Kommissionen ska inte 
ingå något avtalsförhållande med det 
nationella programkontoret innan 
förhandsbedömningen har accepterats. Om 
kommissionen godtar förslaget med 
förbehåll kan den besluta att vidta 
proportionella försiktighetsåtgärder som 
gäller avtalsförhållandet med det nationella 
programkontoret.

1. Inom två månader efter det att 
kommissionen mottagit den bedömning av 
kravuppfyllelse som avses i artikel 21.3 
från den nationella myndigheten ska 
kommissionen godta, godta med förbehåll 
eller avvisa förslaget till nationellt 
programkontor. Kommissionen ska inte 
ingå något avtalsförhållande med det 
nationella programkontoret innan 
förhandsbedömningen har accepterats.  
Kommissionen ska samarbeta med 
berörda medlemsstater för att tillse att de 
nationella programkontoren utses så 
snabbt som möjligt. Under alla 
omständigheter måste kontoren utses och 
deras verksamhetsprogram formellt 
godkännas inom högst nio månader efter 
det att denna förordning har antagits. Om 
kommissionen godtar förslaget med 
förbehåll kan den besluta att vidta 
proportionella försiktighetsåtgärder som 
gäller avtalsförhållandet med det nationella 
programkontoret.

Or. ro

Motivering

Dessa bestämmelser införs för att medlemsstaterna och kommissionen ska samarbeta för att 
utse de nationella programkontoren och formellt godkänna deras verksamhetsprogram före 
den 1 januari 2014.
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Ändringsförslag 31
Förslag till förordning
Artikel 23 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Kommissionen ska när den godkänner 
förhandsbedömningen av det nationella 
programkontor som utsetts för programmet 
formalisera de rättsliga skyldigheterna med 
avseende på finansiella avtal i samband 
med de tidigare programmen 
Livslångt lärande och Aktiv ungdom 
(2007–2013) som fortfarande gäller när 
programmet startar.

2. Kommissionen ska när den godkänner 
förhandsbedömningen av det nationella 
programkontor som utsetts för programmet 
formalisera de rättsliga skyldigheterna, och 
publicera dem på sin webbplats, med 
avseende på finansiella avtal i samband 
med de tidigare programmen Livslångt 
lärande och Aktiv ungdom (2007–2013) 
som fortfarande gäller när programmet 
startar.

Or. ro

Motivering

För att göra det möjligt att utbyta god praxis samt främja insynen i genomförandet av 
programmet ”Erasmus för alla”, måste den information som avses i denna punkt publiceras 
på kommissionens webbplats.

Ändringsförslag 32
Förslag till förordning
Artikel 23 – punkt 10a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10a) Kommissionen ska på sin webbplats 
publicera all (regelbundet uppdaterad) 
information om de nationella 
programkontor som har utsetts av 
medlemsstaterna, om innehållet i avtalet 
mellan kommissionen och varje utsett 
nationellt programkontor samt om de 
medel som varje år ställs till 
programkontorens förfogande för att 
genomföra programmets verksamhet i 
form av bidrag och för att finansiera de 
arbetsuppgifter som åligger de 
programkontor som förvaltar 
programmet.

Or. ro
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Motivering

För att främja insyn och utbyte av god praxis ska kommissionen på sin webbplats publicera 
all information som avses i denna punkt och regelbundet uppdatera denna.

Ändringsförslag 33
Förslag till förordning
Artikel 27

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen ska ha rätt att anta 
delegerade lagstiftningsakter i enlighet 
med artikel 28 om ändring av 
artiklarna 13.7 och 22.2 avseende 
prestationskriterier respektive
bestämmelserna om de insatser som 
förvaltas av de nationella 
programkontoren.

Kommissionen ska ha rätt att anta 
delegerade lagstiftningsakter i enlighet 
med artikel 28 om ändring av artikel 22.2
avseende bestämmelserna om de insatser 
som förvaltas av de nationella 
programkontoren.

Or. ro

Motivering

De prestationskriterier som avses i artikel 13 kommer att definieras i bilaga I i förordningen 
och inte via delegerade akter.

Ändringsförslag 34
Förslag till förordning
Bilaga -I (ny)

Ändringsförslag

Indikatorer som ska användas för att följa upp hur förslaget eller initiativet genomförs.

Indikatorer Uppgiftskällor Mål
– Personer med 
eftergymnasial 
utbildning.

– Personer som slutar 
skolan i förtid.

Europa 2020

Utbildning 2020-rapporter

Eurostat

Till 2020 ska minst 40 % av alla 
personer i åldern 30–34 år ha 
examen från eftergymnasial 
utbildning. 

Till 2020 ska högst 10 % av alla 
personer i åldern 18–24 år ha 
enbart grundskoleutbildning och 
inte delta i allmän utbildning eller 
yrkesutbildning.
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– Andelen deltagare som 
har förstärkt sina 
nyckelkompetenser 
och/eller färdigheter med 
relevans för 
anställbarheten.

Eurostat
Slutrapport
om stödmottagaren

Studier/Eurobarometer

Till 2020 ska 95 % av deltagarna 
ange att de har skaffat sig eller 
förbättrat
nyckelkompetenser genom 
deltagande i ett av programmets 
projekt. 

– Andelen unga deltagare 
som säger sig vara bättre 
förberedda att delta i det 
sociala och politiska livet.

Slutrapport
om stödmottagaren

Studier/Eurobarometer

Till 2020 ska 70 % av de unga 
deltagarna ange att de är bättre 
förberedda att delta i det sociala och 
politiska livet tack vare sitt 
deltagande i ett av programmets 
projekt.

– Andelen deltagande 
företagare som har 
förstärkt sina 
nyckelkompetenser 
och/eller färdigheter med 
relevans för företagandet.

Eurostat

Slutrapport
om stödmottagaren

Studier/Eurobarometer

Till 2020 ska 80 % av de deltagande 
företagarna ange att de har skaffat 
sig eller förbättrat företagsanknutna 
nyckelkompetenser genom 
deltagande i ett av programmets 
projekt.

– Andelen organisationer 
som har deltagit i 
programmet och som har 
utvecklat/infört 
innovativa metoder.

Studier/Eurobarometer

Slutrapport

Årlig ökning.

– Antalet medlemsstater 
som utnyttjar resultaten 
av den öppna 
samordningsmetoden i 
utvecklingen av sina 
nationella strategier.

Strategi för utbildning 
2020

Till 2020 ska alla medlemsstater 
systematiskt beakta tillgängliga 
uppgifter/resultat från den öppna 
samordningsmetoden som är 
relevanta för allmän utbildning och 
yrkesutbildning.

– Antalet högskolor inom 
och utanför EU som 
deltar i internationella 
insatser för rörlighet och 
samarbete.

Slutrapport 

IT-övervakningsverktyg

Studier/Eurobarometer

Årlig ökning.

– Andelen deltagare som 
har förbättrat sina 
språkkunskaper.

Till 2020 ska minst 80 % av alla 
elever i grundskolan få 
undervisning i minst två främmande 
språk.

– Procentuell ökning av 
antalet Jean Monnet-
projekt i världen.

Slutrapport

IT-övervakningsverktyg 

Studier/Eurobarometer

Årlig ökning.
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– Andelen deltagare som 
utnyttjar resultaten av 
gränsöverskridande 
projekt för att bekämpa 
hot mot idrotten.

– Andelen deltagare som 
utnyttjar resultaten av 
gränsöverskridande 
projekt för att förbättra 
styrelseformer och 
parallella karriärer.

– Andelen deltagare som 
utnyttjar resultaten av 
gränsöverskridande 
projekt för att stärka 
social integrering, lika 
möjligheter och 
deltagarfrekvens.

– Andelen deltagare som 
utnyttjar resultaten av 
gränsöverskridande 
projekt för att stärka 
funktionshindrade 
personers deltagande i 
idrottsverksamhet.

Slutrapport

IT-övervakningsverktyg 

Studier/Eurobarometer

Årlig ökning.

Or. ro

Motivering

De prestationskriterier som avses i artiklarna 13 och 11 ska definieras i bilaga I, inte genom 
delegerade akter. 


