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ÆNDRINGSFORSLAG

Budgetudvalget opfordrer Kultur- og Uddannelsesudvalget, som er korresponderende udvalg, 
til at tage hensyn til følgende ændringsforslag:

Ændringsforslag 1

Forslag til forordning
Betragtning 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8) I sin meddelelse "Et moderne 
budget for en Union, der beskytter, styrker 
og forsvarer - Den flerårige finansielle 
ramme for 2021-2027”26, som blev 
vedtaget den 2. maj 2018, foreslog 
Kommissionen at anlægge "et skarpere 
ungdomsfokus" i den næste flerårige 
finansielle ramme, navnlig ved mere end at 
fordoble størrelsen af Erasmus+ 2014-
2020, som er en af Unionens mest synlige 
succeshistorier. Det nye program vil 
fokusere på inklusion og på at nå ud til 
flere unge med færre muligheder. Dette vil 
gøre det muligt for flere unge at flytte til et 
andet land for at uddanne sig eller arbejde.

(8) I sin meddelelse "Et moderne 
budget for en Union, der beskytter, styrker 
og forsvarer - Den flerårige finansielle 
ramme for 2021-2027"26, som blev 
vedtaget den 2. maj 2018, foreslog 
Kommissionen at anlægge "et skarpere 
ungdomsfokus" i den næste flerårige 
finansielle ramme, navnlig ved mere end at 
fordoble størrelsen af Erasmus+ 2014-
2020, som er en af Unionens mest synlige 
succeshistorier. I sin beslutning af 14. 
marts 2018 om den næste flerårige 
finansielle ramme opfordrede Europa-
Parlamentet til en tredobling af 
programmets budget. Det nye program vil 
fokusere på inklusion og på at nå ud til 
flere unge med færre muligheder. Dette vil 
gøre det muligt for flere unge at flytte til et 
andet land for at uddanne sig eller arbejde.

__________________ __________________

26 COM(2018) 321 final. 26 COM(2018)0321 final.

Ændringsforslag 2

Forslag til forordning
Betragtning 17

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(17) I sin meddelelse om styrkelse af 
den europæiske identitet gennem 
uddannelse og kultur fremhævede 
Kommissionen, at uddannelse, kultur og 
idræt spiller en central rolle med hensyn til 

(17) I sin meddelelse om styrkelse af 
den europæiske identitet gennem 
uddannelse og kultur fremhævede 
Kommissionen, at uddannelse, kultur og 
idræt spiller en central rolle med hensyn til 
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at fremme aktivt medborgerskab og fælles 
værdier blandt de yngre generationer. En 
styrkelse af den europæiske identitet og 
fremme af borgernes aktive deltagelse i de 
demokratiske processer er af afgørende 
betydning for Europas og vore 
demokratiske samfunds fremtid.
Udlandsophold med henblik på at studere, 
lære og arbejde eller deltage i ungdoms- og 
idrætsaktiviteter bidrager til at styrke den 
europæiske identitet i al dens 
mangfoldighed og følelsen af at være en 
del af et kulturelt fællesskab, og bidrager 
desuden til at fremme aktivt 
medborgerskab blandt mennesker i alle 
aldre. Deltagerne i mobilitetsaktiviteter bør 
engagere sig i deres lokalsamfund og 
engagere sig lokalsamfundene i deres 
værtsland for at dele deres erfaringer. 
Aktiviteter med henblik på at styrke alle 
aspekter af kreativitet inden for uddannelse 
og ungdom og på at styrke den enkeltes 
nøglekompetencer, bør støttes.

at fremme aktivt medborgerskab og fælles 
værdier blandt de yngre generationer. En 
styrkelse af den europæiske identitet og 
fremme af borgernes aktive deltagelse i de 
demokratiske processer er af afgørende 
betydning for Europas og vore 
demokratiske samfunds fremtid.
Udlandsophold med henblik på at studere, 
lære og arbejde eller deltage i ungdoms- og 
idrætsaktiviteter bidrager til at styrke den 
europæiske identitet i al dens 
mangfoldighed og følelsen af at være en 
del af et kulturelt fællesskab, og bidrager 
desuden til at fremme aktivt 
medborgerskab blandt mennesker i alle 
aldre. Som følge heraf sigter programmet 
mod at afspejle det europæiske samfunds 
mangfoldighed med hensyn til etnicitet, 
køn, færdigheder, social baggrund og 
Unionens geografi. Deltagerne i 
mobilitetsaktiviteter bør engagere sig i 
deres lokalsamfund og engagere sig i 
lokalsamfundene i deres værtsland for at 
dele deres erfaringer. Aktiviteter med 
henblik på at styrke alle aspekter af 
kreativitet inden for uddannelse og ungdom 
og på at styrke den enkeltes 
nøglekompetencer, bør støttes.

Begrundelse

EU-programmer, der påvirker alle segmenter af det europæiske samfund, giver mere værdi 
for pengene, især med hensyn til at fremme EU's værdier og skabe lige muligheder, og der 
bør derfor udarbejdes rapporter om deltagelse i disse programmer.

Ændringsforslag 3

Forslag til forordning
Betragtning 28

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(28) Programmet bør bidrage til at 
fremme gennemsigtighed og anerkendelse 
af færdigheder og kvalifikationer samt 
overførsel af merit eller enheder af 
læringsresultater, fremme kvalitetssikring 

(28) Programmet bør bidrage til at 
fremme gennemsigtighed og anerkendelse 
af færdigheder og kvalifikationer samt 
overførsel af merit eller enheder af 
læringsresultater, fremme kvalitetssikring 
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og støtte validering af ikke-formel og 
uformel læring, forvaltning af færdigheder 
og vejledning. I denne forbindelse bør 
programmet også yde støtte til 
kontaktpunkter og netværk i 
medlemsstaterne og på EU-plan, der 
fremmer tværeuropæisk udveksling samt 
udvikling af fleksible læringsforløb på 
tværs af forskellige sektorer inden for 
uddannelses- og ungdomsområdet og både 
i formelle og ikke-formelle sammenhænge.

og støtte validering af ikke-formel og 
uformel læring, forvaltning af færdigheder 
og vejledning. Navnlig på området for 
erhvervsuddannelse bør harmonisering af 
nationale systemer sikre, at færdigheder 
og kvalifikationer med henblik på 
udstedelse af eksamensbeviser valideres 
og anerkendes i forbindelse med mobilitet 
inden for EU og over for tredjelande, der 
er tilknyttet Erasmusprogrammet. I denne 
forbindelse bør programmet også yde støtte 
til kontaktpunkter og netværk i 
medlemsstaterne og på EU-plan, der 
fremmer tværeuropæisk udveksling samt 
udvikling af fleksible læringsforløb på 
tværs af forskellige sektorer inden for 
uddannelses- og ungdomsområdet og både 
i formelle og ikke-formelle sammenhænge.

Ændringsforslag 4

Forslag til forordning
Betragtning 31

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(31) Det er vigtigt at stimulere 
undervisning, læring og forskning 
vedrørende europæiske 
integrationsspørgsmål og at fremme 
drøftelserne om disse spørgsmål gennem 
støtte til Jean Monnet-aktioner inden for 
videregående uddannelse, men også andre 
dele af uddannelsesområdet. Det er særlig 
vigtigt at skabe en følelse af europæisk 
identitet og engagement på tidspunkter, 
hvor de fælles værdier, som Unionen 
bygger på, og som udgør en del af den 
europæiske identitet, sættes på prøve, og 
hvor borgere udviser et lavt engagement. 
Programmet bør fortsat bidrage til 
udviklingen af høj kvalitet i de europæiske 
integrationsundersøgelser.

(31) Det er vigtigt at stimulere 
undervisning, læring og forskning 
vedrørende europæiske 
integrationsspørgsmål, europæisk historie
og europæisk medborgerskab samt at 
fremme drøftelserne om disse spørgsmål 
gennem støtte til Jean Monnet-aktioner 
inden for videregående uddannelse, men 
også andre dele af uddannelsesområdet. 
Det er særlig vigtigt at skabe en følelse af 
europæisk identitet og europæisk 
medborgerskab og styrke engagementet på 
tidspunkter, hvor de fælles værdier, som 
Unionen bygger på, og som udgør en del af 
den europæiske identitet, sættes på prøve, 
og hvor borgere udviser et lavt 
engagement. Programmet bør fortsat 
bidrage til udviklingen af høj kvalitet i de 
europæiske integrationsundersøgelser, 
europæisk historie og europæisk 
medborgerskab.
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Ændringsforslag 5

Forslag til forordning
Betragtning 32

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(32) For at understrege betydningen af at 
tackle klimaændringer i henhold til 
Unionens forpligtelser til at gennemføre 
Parisaftalen, og for at nå FN's mål for 
bæredygtig udvikling vil programmet 
bidrage til at integrere klimaindsatsen i 
Unionens politikker og til opnåelsen af det 
overordnede mål, nemlig at 25 % af 
udgifterne i EU-budgettet går til 
finansiering af støtte til klimamål. Der vil 
blive identificeret relevante 
foranstaltninger under forberedelserne og 
gennemførelsen af programmet, og de vil 
blive revurderet som led i den relevante 
evaluerings- og gennemgangsproces.

(32) For at understrege betydningen af at 
tackle klimaændringer i henhold til 
Unionens forpligtelser til at gennemføre 
Parisaftalen, og for at nå FN's mål for 
bæredygtig udvikling vil programmet 
bidrage til at integrere klimaindsatsen i 
Unionens politikker og til opnåelsen af det 
overordnede mål, nemlig at mindst 25 % af 
udgifterne i EU-budgettet går til 
finansiering af støtte til klimamål i løbet af 
den flerårige finansielle rammes løbetid 
2021-2017 og et årligt mål på 30 % så 
hurtigt som muligt og senest i 2027. Der 
vil blive identificeret relevante 
foranstaltninger under forberedelserne og 
gennemførelsen af programmet, og de vil 
blive revurderet som led i den relevante 
evaluerings- og gennemgangsproces.

Begrundelse

Ændringsforslaget afspejler Parlamentets fastsatte mål for klimarelaterede udgifter.

Ændringsforslag 6

Forslag til forordning
Betragtning 33

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(33) Ved denne forordning fastsættes 
der en finansieringsramme for programmet, 
som skal udgøre det primære 
referencebeløb, jf. [reference to be updated 
as appropriatepunkt 17 i den 
interinstitutionelle aftale mellem Europa-
Parlamentet, Rådet og Kommissionen om 
budgetdisciplin, om samarbejde på 
budgetområdet og om forsvarlig 

(33) Ved denne forordning fastsættes 
der en finansieringsramme for programmet, 
som skal udgøre det primære 
referencebeløb, jf. [henvisning opdateres 
om nødvendigt] punkt 17 i den 
interinstitutionelle aftale mellem Europa-
Parlamentet, Rådet og Kommissionen om 
budgetdisciplin, om samarbejde på 
budgetområdet og om forsvarlig 
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økonomisk forvaltning]34, for Europa-
Parlamentet og Rådet under den årlige 
budgetprocedure.

økonomisk forvaltning]34, for Europa-
Parlamentet og Rådet under den årlige 
budgetprocedure. Der bør fra 2021 sikres 
en væsentlig forøgelse af det årlige budget 
for programmet i forhold til den flerårige 
finansielle ramme for 2014-2020, 
efterfulgt af en lineær og gradvis 
forøgelse af de årlige bevillinger. Dette vil 
gøre det muligt at sikre, at det størst 
mulige antal deltagere har adgang fra 
starten af den flerårige finansielle ramme 
for perioden 2021-2027.

__________________ __________________

34 EUT L […] af […], s. […]. 34 EUT L […] af […], s. […].

Ændringsforslag 7

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2) "læringsmobilitet": en fysisk 
flytning fra bopælslandet til et andet land 
for at gennemføre studier, praktik, ikke-
formel eller uformel læring. Dette kan 
ledsages af foranstaltninger som f.eks. 
sprogstøtte og sprogkurser og/eller 
suppleres af onlinelæring og virtuelt 
samarbejde. I visse særlige tilfælde kan 
dette tage form af læring gennem brug af 
informationsteknologi og 
kommunikationsmidler

2) "læringsmobilitet": en fysisk 
flytning fra bopælslandet til et andet land 
for at gennemføre studier, praktik, ikke-
formel eller uformel læring, herunder 
vekseluddannelse. Dette kan ledsages af 
foranstaltninger som f.eks. sprogstøtte og 
sprogkurser og/eller suppleres af 
onlinelæring og virtuelt samarbejde. I visse 
særlige tilfælde kan dette tage form af 
læring gennem brug af 
informationsteknologi og 
kommunikationsmidler

Ændringsforslag 8

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

9) "lærende på erhvervsuddannelse": 
en person, der er indskrevet på en 
erhvervsrettet grunduddannelse eller
videreuddannelse på ethvert niveau fra 

9) "lærende på erhvervsuddannelse": 
en person, der er indskrevet på en 
erhvervsrettet grunduddannelse,
videreuddannelse eller vekseluddannelse
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sekundært niveau til postsekundært niveau. 
Det omfatter deltagelse af personer, som 
for nylig har afsluttet sådanne programmer

på ethvert niveau fra sekundært niveau til 
postsekundært niveau. Det omfatter 
deltagelse af personer, som for nylig har 
afsluttet sådanne programmer

Ændringsforslag 9

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 2 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) at fremme læringsmobilitet for 
enkeltpersoner, samarbejde, inklusion, 
ekspertise, kreativitet og innovation blandt 
organisationer og i politikker på 
uddannelsesområdet

a) at fremme læringsmobilitet for 
enkeltpersoner, samarbejde, inklusion, 
ekspertise, kreativitet og innovation blandt 
organisationer og i politikker på 
uddannelses- og læringsområdet og i 
forbindelse med uddannelse i europæisk 
medborgerskab og europæisk historie

Ændringsforslag 10

Forslag til forordning
Artikel 14 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Finansieringsrammen for 
gennemførelsen af programmet for 
perioden 2021-2027 er på 30 000 000 000 
EUR i løbende priser.

1. Finansieringsrammen for 
gennemførelsen af programmet for 
perioden 2021-2027 er på 41 097 000 
000 EUR i 2018-priser (46 758 000 
000 EUR i løbende priser).

Begrundelse

Det foreslås, at finansieringsrammen ændres i overensstemmelse med Europa-Parlamentets 
beslutninger af henholdsvis 14. marts og 30. maj om den næste FFR baseret på en foreløbig 
teknisk fordeling pr. program, hvortil der kan foretages fremtidige tilpasninger, dog med 
respekt for Europa-Parlamentets overordnede holdning som fremsat i de nævnte beslutninger 
og under opretholdelse af et samlet niveau på 1,3 % af BNI for EU-27.

Ændringsforslag 11

Forslag til forordning
Artikel 14 – stk. 2 – litra a – indledning
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) 24 940 000 000 EUR til aktioner 
inden for uddannelse, hvoraf

a) 83,14 % af det i stk. 1 omhandlede 
beløb til aktioner inden for uddannelse, 
hvoraf

Ændringsforslag 12

Forslag til forordning
Artikel 14 – stk. 2 – litra a – nr. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1) mindst 8 640 000 000 EUR
afsættes til aktioner i forbindelse med 
videregående uddannelse, som omhandlet i 
artikel 4, litra a), og i artikel 5, litra a),

1) mindst 28,8 % af det i stk. 1 
omhandlede beløb afsættes til aktioner i 
forbindelse med videregående uddannelse, 
som omhandlet i artikel 4, litra a), og i 
artikel 5, litra a),

Ændringsforslag 13

Forslag til forordning
Artikel 14 – stk. 2 – litra a – nr. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2) mindst 5 230 000 000 EUR
afsættes til aktioner i forbindelse med 
erhvervsuddannelse, som omhandlet i 
artikel 4, litra b), og i artikel 5, litra a),

2) mindst 17,43 % af det i stk. 1 
omhandlede beløb afsættes til aktioner i 
forbindelse med erhvervsuddannelse, som 
omhandlet i artikel 4, litra b), og i artikel 5, 
litra a),

Ændringsforslag 14

Forslag til forordning
Artikel 14 – stk. 2 – litra a – nr. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3) mindst 3 790 000 000 EUR
afsættes til aktioner i forbindelse med 
skoleuddannelse, som omhandlet i artikel 
4, litra c), og i artikel 5, litra a),

3) mindst 12,63 % af det i stk. 1 
omhandlede beløb afsættes til aktioner i 
forbindelse med skoleuddannelse, som 
omhandlet i artikel 4, litra c), og i artikel 5, 
litra a),
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Ændringsforslag 15

Forslag til forordning
Artikel 14 – stk. 2 – litra a – nr. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4) mindst 1 190 000 000 EUR
afsættes til aktioner i forbindelse med 
voksenuddannelse, som omhandlet i artikel 
4, litra d), og i artikel 5, litra a),

4) mindst 3,97 % af det i stk. 1 
omhandlede beløb afsættes til aktioner i 
forbindelse med voksenuddannelse, som 
omhandlet i artikel 4, litra d), og i artikel 5, 
litra a),

Ændringsforslag 16

Forslag til forordning
Artikel 14 – stk. 2 – litra a – nr. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5) 450 000 000 EUR til Jean Monnet-
aktioner, som omhandlet i artikel 7

5) 1,5 % af det i stk. 1 omhandlede 
beløb til Jean Monnet-aktioner, som 
omhandlet i artikel 7

Ændringsforslag 17

Forslag til forordning
Artikel 14 – stk. 2 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) 3 100 000 000 EUR til aktioner på 
ungdomsområdet, som omhandlet i artikel 
8-10

b) 10,33 % af det i stk. 1 omhandlede 
beløb til aktioner på ungdomsområdet, som 
omhandlet i artikel 8-10

Ændringsforslag 18

Forslag til forordning
Artikel 14 – stk. 2 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) 550 000 000 EUR til aktioner på 
idrætsområdet, som omhandlet i artikel 11-

c) 1,83 % af det i stk. 1 omhandlede 
beløb til aktioner på idrætsområdet, som 
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13 og omhandlet i artikel 11-13 og

Ændringsforslag 19

Forslag til forordning
Artikel 14 – stk. 2 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) mindst 960 000 000 EUR som et 
bidrag til dækning af de nationale 
agenturers driftsomkostninger.

d) mindst 3,2 % af det i stk. 1 
omhandlede beløb som et bidrag til 
dækning af de nationale agenturers 
driftsomkostninger.

Ændringsforslag 20

Forslag til forordning
Artikel 20 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Finansielle bidrag til programmet 
fra tredjelande og/eller andre EU-
instrumenter vil hvert år blive meddelt 
Rådet og Parlamentet i deres egenskab af 
Unionens budgetmyndighed.

Begrundelse

Bidrag fra tredjelande og andre instrumenter uden for EU-budgettet. Budgetmyndigheden og 
de korresponderende udvalg bør underrettes om omfanget af disse bidrag for mere effektivt at 
kunne vurdere programmernes omfang og virkning.

Ændringsforslag 21

Forslag til forordning
Artikel 20 – stk. 3 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3b. Vurderingen af programmet vil 
omfatte en analyse af deltagelsen i 
programmet på grundlag af køn, etnisk 
oprindelse, færdigheder, social situation 
og Unionens geografi, således at forholdet 
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mellem pris og kvalitet, programmets 
omfang og relevans fastlægges bedre, og 
der tages bedre hensyn til det europæiske 
samfunds mangfoldighed.

Begrundelse

EU-programmer, der påvirker alle segmenter af det europæiske samfund, giver mere værdi 
for pengene, især med hensyn til at fremme EU's værdier og skabe lige muligheder, og der 
bør derfor udarbejdes rapporter om deltagelse i disse programmer.

Ændringsforslag 22

Forslag til forordning
Artikel 27 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Kommissionen er ansvarlig for 
tilsynskontroller med hensyn til de af de 
nationale agenturer forvaltede 
programaktioner og -aktiviteter. Den 
fastsætter minimumskrav til det nationale 
agenturs og det uafhængige 
revisionsorgans kontroller.

2. Kommissionen er ansvarlig for 
tilsynskontroller med hensyn til de af de 
nationale agenturer forvaltede 
programaktioner og -aktiviteter. Den 
fastsætter minimumskrav til det nationale 
agenturs og det uafhængige 
revisionsorgans kontroller under 
hensyntagen til systemer til intern kontrol 
af nationale offentlige finanser.

Ændringsforslag 23

Forslag til forordning
Artikel 29 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Programmet gennemføres således, 
at der sikres overordnet sammenhæng og 
komplementaritet mellem programmet og 
andre EU-politikker, -instrumenter og -
fonde, navnlig vedrørende uddannelse, 
kultur og medier, ungdom og solidaritet, 
beskæftigelse og social inklusion, 
forskning og innovation, industri- og 
erhvervsliv, digital politik, landbrug og 
udvikling af landdistrikter, miljø og klima, 
samhørighed, regionalpolitik, migration, 
sikkerhed og internationalt samarbejde og 
udvikling.

1. Programmet gennemføres således, 
at der sikres overordnet sammenhæng og 
komplementaritet mellem programmet og 
andre EU-politikker, -instrumenter og -
fonde, navnlig vedrørende uddannelse, 
kultur og medier, ungdom og solidaritet, 
beskæftigelse og social inklusion, 
forskning og innovation, industri- og 
erhvervsliv, digital politik, landbrug og 
udvikling af landdistrikter, miljø og klima, 
samhørighed, regionalpolitik, migration, 
sikkerhed og internationalt samarbejde og 
udvikling. I sådanne tilfælde skal 
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procedurerne for behandling af sager 
ensartes for at imødekomme kravet om 
forenkling. De administrative byrder skal 
reduceres betydeligt.
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