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MOTIVERING 

1. INLEDNING 

1.1. I mars 2004 antog kommissionen ett meddelande om Europeiska unionens nya 
utbildningsprogram efter 20061 (här kallat ”det tidigare meddelandet”), efter 
meddelandet i februari om politiska utmaningar och budgetmedel för perioden 2007–
20132. I meddelandet redovisade kommissionen sina planer på att föreslå ett 
integrerat program för livslångt lärande, som omfattar alla nuvarande interna 
utbildningsprogram. I det förslag till beslut som bifogas detta meddelande fastställs 
detta program. 

1.2. Det integrerade programmet för livslångt lärande bygger på de nuvarande Sokrates- 
och Leonardo da Vinci-programmen, eLearning-programmet, Europass-initiativet 
samt olika typer av verksamhet som finansieras genom Europeiska gemenskapens 
handlingsprogram för att främja organ verksamma på europeisk nivå inom 
utbildningsområdet och för att stödja särskilda insatser på samma område. Från och 
med 2009 kommer även programmet Erasmus Mundus, som nyligen startade och 
som kommer att löpa fram till 2008, att finnas med som ett ytterligare program i det 
integrerade programmet. 

1.3. Såsom det angavs i det tidigare meddelandet har särskilt följande fyra faktorer 
beaktas i denna omarbetning: 

– De förändringar som sker inom EU, nämligen att utbildningssystemen alltmer 
integreras i ett perspektiv av livslångt lärande för att man skall kunna möta de nya 
utmaningar som kunskapssamhället och befolkningsutvecklingen innebär. 

– Utbildningens ökande betydelse för att uppnå en konkurrenskraftig och dynamisk 
kunskapsbaserad ekonomi i EU och för att möjliggöra anpassbarhet till 
förändringar, främst i uppföljningen av Europeiska rådets möte i Lissabon 2000, 
Bologna- och Köpenhamnsprocesserna samt i den utbildningspolitiska utveckling 
på europeisk nivå som skett sedan de nuvarande Sokrates- och Leonardo da Vinci-
programmen startade. 

– Behovet av att lyfta fram de starka sidorna och åtgärda den brist på sammanhang 
och synergieffekter som följer av den nuvarande mer fragmenterade 
programutformningen, vilket konstaterades i utvärderingarna av Sokrates- och 
Leonardo da Vinci-programmen och i det offentliga samrådet om de nya 
programmen. 

– Behovet av att förenkla och rationalisera EU-lagstiftningen genom att utforma 
integrerade ramar inom vilka många olika typer av verksamhet kan finansieras. 

                                                 
1 KOM(2004) 156 slutlig. 
2 KOM(2004) 101. 



 

SV 3   SV 

I följande delar av detta meddelande beskrivs grundprinciperna för kommissionens 
förslag, huvuddragen i förslaget till beslut samt hur subsidiaritets- och 
proportionalitetsprinciperna kommer att iakttas. 

2. FRAMTIDA UTVECKLING 

Genom utbildningsprogrammen når unionen direkt ut till EU-medborgarna. Ingen 
annan EU-verksamhet berör direkt så många människor varje år. Programmen stöder 
också moderniseringen av utbildningssystemen inom EU och motiverar enskilda 
personer att förbättra sin yrkeskompetens: kort sagt, de bidrar till att EU som helhet 
når upp till Lissabonmålen. Kommissionen föreslår därför nedanstående förändringar 
av de nuvarande programmen. 

2.1. Ett integrerat program för allmän och yrkesinriktad utbildning 

Det integrerade programmet kommer att omfatta fyra särskilda program: Comenius 
för allmän utbildningsverksamhet för skolor till och med gymnasienivå, Erasmus för 
högre utbildning och avancerad yrkesinriktad utbildning på högskolenivå, Leonardo 
da Vinci för alla andra aspekter av yrkesinriktad utbildning samt Grundtvig för 
vuxenutbildning. I förslaget ingår dessutom ett allmänt program med fyra 
huvudinsatser, som skall behandla de strategiska frågor som tagits upp ovan samt ge 
möjlighet till språkinlärning och IKT-relaterad verksamhet när sådan verksamhet inte 
omfattas av de särskilda programmen. Det innehåller också en mer omfattande 
spridningsverksamhet. Utöver detta ingår Jean Monnet-programmet, som skall 
stödja verksamhet som rör den europeiska integrationen samt europeiska institutioner 
och sammanslutningar på utbildningsområdet. 

Den integrerade programutformningen syftar å ena sidan till att huvudsakligen 
bibehålla kontinuiteten med tidigare verksamhet. Programmet har därför en struktur 
som grundas på de huvudsakliga typer av allmän och yrkesinriktad utbildning som 
finns i alla medlemsstater samtidigt som de etablerade namnen på programmen har 
behållits. Å andra sidan syftar den till att öka samstämmigheten och 
synergieffekterna mellan alla de delar som programmet består av, så att ett 
effektivare stöd skall kunna ges till fler typer av och mer flexibel verksamhet. Det 
integrerade programmet kommer därför att innehålla gemensamma insatser i alla 
delar av programmet samt ha en enda programkommitté som skall säkerställa den 
övergripande samstämmigheten. 

2.2. Ett program med mer substans 

EU-programmen för samarbete på utbildningsområdet har vid återkommande 
tillfällen visat att de är effektiva och ger ett mervärde. De utgör ett instrument för 
spridning av innovation och god praxis som annars skulle stanna inom de nationella 
gränserna. Den transnationella rörligheten leder till en tydlig positiv effekt, inte bara 
för de enskilda personer som deltar i sådan verksamhet, utan även för de institutioner 
där personerna är verksamma. De olika typer av europeiskt samarbete som främjas 
genom programmen bidrar till att modernisera och förbättra utbildningssystemen 
inom EU. 
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Med hänsyn till den breda enighet som finns om att programmet är värdefullt och till 
de nya utmaningar som följer av Lissabonmålen anser kommissionen att det nya 
integrerade utbildningsprogrammet bör inriktas på en betydande ökning i kvantitet 
och effektivitet jämfört med de tidigare programmen. 

Kommissionen har reviderat de kvantitativa mål som angavs i det tidigare 
meddelandet med hänsyn till de ändrade belopp som kommissionen nu föreslår i den 
detaljerade budgetplanen för perioden 2007–2013. Målen är följande: 

– Att 1 av 20 elever deltar i Comeniusverksamhet under perioden 2007–2013. 

– Att uppnå tre miljoner Erasmusstudenter fram till 2011. 

– Att skapa 150 000 praktikplatser inom Leonardo da Vinci-programmet fram till 
2013. 

– Att 25 000 personer deltar i transnationell verksamhet inom Grundtvig fram till 
2013. 

Kommissionen anser att sådana ambitiösa mål är viktiga om det nya programmet 
skall kunna bli ett instrument som bidrar till att skapa den mest konkurrenskraftiga 
och dynamiska kunskapsbaserade ekonomin fram till 2010. 

Budgeten måste därför öka i motsvarande grad. Det vägledande finansieringsbelopp 
som föreslås är 13,620 miljarder euro för programmets sjuåriga löptid. 

2.3. Ett enklare program 

Från det offentliga samrådet, medlemsstaterna, de nationella programkontoren och 
även i kommissionens meddelande om budgetplanen har det framförts en önskan om 
ett enklare och mer flexibelt program. Det bör noteras att verksamhet som stöds inom 
ramen för detta förslag i vissa fall kommer att fortsätta fram till 2013 och att inte alla 
projekt som godkänns under det året kommer att vara slutförda före utgången av 
2016. I förslaget till beslut ingår därför bara de praktiska bestämmelser som det är 
nödvändigt att ange i lagstiftning. 

En förenkling kräver dock mer än goda föresatser: lagstiftningen måste vara lämplig 
och när så inte är fallet måste de undantag som behöver göras från dessa 
bestämmelser införas. Detta innebär närmare bestämt specifika undantag från 
genomförandebestämmelserna till budgetförordningen. Grundprincipen är 
proportionalitet: administrations- och redovisningskraven skall stå i proportion till 
bidragets storlek. Detta innebär att särskilt följande frågor måste övervägas 
ytterligare: 

– Ökad tillämpning av schablonbelopp och riktvärden för enhetskostnader. 

– Utformning av enklare ansökningsformulär och avtal. 

– Ökad samfinansiering genom bidrag in natura och begränsning av 
redovisningskraven för bidragsmottagarna i dessa fall. 
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– Förenklad dokumentation över bidragsmottagarnas ekonomiska och praktiska 
kapacitet. 

Dessa förenklingar är en nödvändig förutsättning för att förverkliga målen i beslutet. 
Kommissionen kommer därför att vid lämplig tidpunkt redovisa de undantag som bör 
göras från de finansiella bestämmelserna, antingen genom direkta ändringar av 
genomförandebestämmelserna till budgetförordningen eller genom ändring av detta 
förslag så att det anger specifika undantag enbart för detta program. 

2.4. Ett mer decentraliserat program 

Kommissionen föreslår att mer verksamhet administreras på nationell nivå genom de 
nationella programkontoren. Fördelarna med detta är att programkontoren känner till 
nationella förhållanden och behov och att de kan skapa en mer användarvänlig miljö. 

Kommissionen anser att verksamheten bör administreras genom de nationella 
programkontoren om ett eller flera av följande villkor är uppfyllda: 

– När det går att finna en objektiv metod för fördelning av budgetmedel mellan 
medlemsstaterna med hänsyn till verksamhetens omfattning. 

– När verksamheten är småskalig eller riktar sig till enskilda personer, så att hela 
urvalsförfarandet inte behöver genomföras på EU-nivå. 

– När verksamheten gäller särskilda behov i enskilda medlemsstater. 

I förslaget till beslut föreslås därför att följande verksamhet skall administreras 
genom de nationella programkontoren: transnationell rörlighet, småskaliga 
partnerskap mellan institutioner, överföring av innovationsprojekt inom yrkesinriktad 
utbildning samt ett visst arbete med spridningen och utnyttjandet av resultaten. I 
avsnitt 3 i finansieringsöversikten förklaras närmare de principer som ligger till 
grund för valet av de administrationsmetoder som föreslås för programmet. 

3. FÖRSLAG TILL PROGRAMUTFORMNING 

3.1. Avdelning 1: Allmänna bestämmelser 

I artiklarna 1 och 2 anges allmänna och särskilda mål för det integrerade programmet 
och för de enskilda program det består av. Dessa mål kompletteras med operativa 
mål för varje enskilt program, som anges under varje kapitel i avdelning 2. 

I artikel 5 anges den allmänna verksamhet som återkommer i hela det integrerade 
programmet. Detta skall leda till så mycket förenkling och flexibilitet som möjligt. I 
bilagan anges vilken verksamhet som skall administreras av kommissionen och av de 
nationella programkontoren. 

I artikel 6 anges kommissionens och medlemsstaternas uppgifter, särskilt i fråga om 
inrättande och drift av de nationella programkontoren med hänsyn till kraven i 
budgetförordningen. 
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Genom artikel 7 kan deltagandet i programmet utvidgas till Schweiz och till länderna 
på västra Balkan. 

Genom artikel 10 inrättas en kommitté för det integrerade programmet, som kommer 
att sammanträda i olika konstellationer beroende på vilket ämne som behandlas. 
Kommissionen planerar att fem separata konstellationer kommer att behövas: en för 
det integrerade programmet som helhet, det allmänna programmet och Jean Monnet-
programmet samt fyra andra konstellationer för Comenius, Erasmus, Leonardo da 
Vinci och Grundtvig. I artikel 9 föreskrivs, i enlighet med förslaget till beslut om 
kommittéförfaranden, att kommitténs funktion i urvalsarbetet skall inriktas på 
förfarandet, kriterierna och budgeten, men inte på urvalet av enskilda projekt. 

I artikel 15 fastställs finansieringsramen till 13,620 miljarder euro. Närmare 
uppgifter anges i avsnitt B.8 i bilagan. De minimibelopp som där anges kan ändras 
av kommissionen genom överenskommelse med den kommitté som medverkar i 
förvaltningsförfarandet. I denna artikel föreskrivs också att högst 1 % får användas 
till att stödja medverkan av partner i partnerskap från tredjeländer som inte själva 
deltar i programmet i partnerskap, projekt och nätverk inom programmet. 

3.2. Avdelning 2, kapitel 1–4: Comenius, Erasmus, Leonardo da Vinci och 
Grundtvig 

De fyra programmen Comenius, Erasmus, Leonardo da Vinci och Grundtvig är alla 
uppbyggda på samma sätt. 

Fördelningen av verksamheten mellan de fyra särskilda programmen skiljer sig något 
åt jämfört med de nuvarande programmen. Den största förändringen är att avancerad 
yrkesinriktad utbildning flyttas över från Leonardo da Vinci till Erasmus. 

För varje särskilt program anges i beslutet vilken allmän verksamhet enligt artikel 5 
som kommer att vara tillgänglig. Exempel ges också på hur denna verksamhet 
huvudsakligen kommer att vara utformad inom de särskilda programmen. Bara de 
viktigaste uppgifterna anges i rättsakten. De olika sätt på vilka den allmänna 
verksamheten kan genomföras inom varje program som anges i beslutet är inte 
uttömmande, vilket innebär att andra typer vid behov kan utformas i samråd med 
kommittén. 

All verksamhet ger utrymme för att integrera aspekter som rör språk och ny teknik. I 
Comeniusverksamheten ingår vänskoleverksamhet, som hittills har finansierats 
genom eLearning-programmet. Erasmusverksamheten, som kommer att påverkas av 
införandet av avancerad yrkesinriktad utbildning, omfattar studentpraktik i företag 
för högskolestuderande (tidigare i Leonardo da Vinci-programmet) samt särskilda 
former av utlandsvistelser för studenter i gemensamma magisterprogram. 

I Leonardo da Vinci har projektverksamheten fått en ny utformning med hänsyn till 
resultaten av delutvärderingen. Projekten kommer till stor del att administreras 
genom de nationella programkontoren och kommer främst att inriktas på överföring 
av innovation mellan länderna. En ny typ av partnerskapsverksamhet kommer att 
bestå av småskaliga projekt som möjliggör samarbete i frågor av gemensamt intresse 
för små utbildningsorganisationer. Verksamheten i nätverk, som stöder diskussioner 
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på europeisk nivå om viktiga frågor inom den yrkesinriktade utbildningen, har 
förstärkts betydligt. 

Inom Grundtvig föreslås ny transnationell verksamhet för stöd till vuxenstuderande, 
personalutbyten och europeiska assistenttjänster, utöver verksamheten för lärare 
inom vuxenutbildningen (i nuvarande Grundtvig i Sokratesprogrammet begränsades 
verksamheten nästan enbart till den senare kategorin). 

3.3. Avdelning 2, kapitel 5: Det allmänna programmet 

Det allmänna programmet är en av de viktigaste nyheterna i det integrerade 
programmet. Det utgör ett effektivare EU-instrument för att bedriva verksamhet som 
omfattar två eller flera traditionella verksamhetsområden, särskilt sådana som ingår i 
olika program. 

Det allmänna programmet består av följande fyra huvudinsatser: 

Huvudinsats 1 är nästan en helt ny verksamhetstyp i detta förslag till program. Den 
inriktas på policyutveckling. Här ingår viss befintlig verksamhet, t.ex. Arion, 
studiebesök genom Europeiska centrumet för utveckling av yrkesutbildning 
(Cedefop) och Eurydice-nätverket, som på ett effektivare sätt inriktas på strategiska 
frågor av allmänt EU-intresse. Nya projekt samt ny nätverks-, observations- och 
analysverksamhet tillkommer i syfte att skapa nya mekanismer som kan hjälpa EU 
att möta de strategiska behoven. 

Huvudinsats 2 kompletterar den allmänna språkverksamheten i de särskilda 
programmen. Övergripande verksamhet behövs, t.ex. multilaterala projekt för 
utformning av material för språkinlärning och testmetoder, nätverk mellan de 
viktigaste aktörerna, flerspråkiga webbportaler och upplysningskampanjer. 

Huvudinsats 3 inriktas på experiment med allmän spridning av nyskapande metoder 
för undervisning och lärande (e-lärande) avseende ny pedagogik, nya tjänster, ny 
teknik och nytt innehåll. 

Huvudinsats 4 är en ny typ av verksamhet som inriktas på utnyttjande och överföring 
av goda projektresultat till utbildningssystemen till EU-nivå och till nationell, 
regional och områdesspecifik nivå. Projekten kan administreras av kommissionen 
eller genom de nationella programkontoren. 

3.4. Avdelning 2, kapitel 6: Jean Monnet-programmet 

Jean Monnet-programmet inriktas på den akademiska aspekten av den europeiska 
integrationen och på stöd till institutioner och sammanslutningar som arbetar med 
utbildningsfrågor på europeisk nivå. 

Kommissionen föreslår att fyra institutioner skall beviljas direkt stöd genom 
programmet. Dessa institutioner ingår i gemenskapens befintliga handlingsprogram 
för att främja organ verksamma på europeisk nivå inom utbildningsområdet och för 
att stödja särskilda insatser på samma område. Administrationsbidrag kan beviljas 
dessa fyra institutioner, under förutsättning att alla krav i budgetförordningen är 
uppfyllda. I enlighet med artikel 2.3 c och artikel 42.3 i detta förslag skall det faktum 
att dessa fyra institutionen anges inte hindra att stöd lämnas till andra institutioner, 
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t.ex. erkända kunskapscentrum på europeisk nivå, som också kan beviljas 
administrationsbidrag inom detta programområde efter en ansökan på grundval av en 
inbjudan att lämna projektförslag. Sådana institutioner kan också delta i andra 
relevanta delar av det integrerade programmet och i Erasmus Mundus, förutsatt att de 
uppfyller de villkor som gäller för den berörda programverksamheten, inklusive 
urvalsförfarandet. Utifrån inbjudningar att lämna projektförslag planerar 
kommissionen bland annat att stödja utvecklingen av viktiga institutioner och 
sammanslutningar som verkar på europeisk nivå, även sådana som är av liknande 
karaktär som de fyra angivna bidragsmottagarna, med sikte på att främja ett nätverk 
av europeiska kunskapscentrum inom EU. 

3.5. Bilaga med finansiella och administrativa bestämmelser 

I punkterna A och B1 i bilagan anges skillnaden mellan verksamhet som omfattas av 
förfarandet för nationella programkontor (verksamhet som administreras av de 
nationella programkontoren) och verksamhet som omfattas av 
kommissionsförfarandet (verksamhet som administreras direkt av kommissionen 
eller på kommissionens vägnar genom ett genomförandeorgan, till vilka 
kommissionen kan lämna ut delar av programadministrationen i enlighet med 
artikel 54 i budgetförordningen3). 

I beslutet anges två typer av förfaranden genom nationella programkontor. Det första 
gäller för närvarande alla decentraliserade programområden inom Sokrates samt 
transnationell rörlighet i Leonardo da Vinci-programmet. Det kommer även 
fortsättningsvis att vara det vanligaste. I detta förfarande skall de nationella 
programkontoren välja ut bidragsmottagare och fördela bidrag enbart till institutioner 
som har sina säten i respektive land och vilka endast får användas av dessa 
institutioner. Det andra förfarandet skall ersätta det nuvarande förfarandet B i 
Leonardo da Vinci-programmet. Genom detta skall de nationella programkontoren 
kunna välja ut helt transnationella eller multilaterala projekt och finansiera 
deltagandet av alla berörda partner genom samordnaren, förutsatt att kommissionen 
godkänner den förteckning över föreslagna projekt som lämnas in av 
programkontoret. 

I punkterna B2–B11 i bilagan anges närmare ekonomiska bestämmelser samt 
bestämmelser om tekniskt stöd och om bedrägeribekämpning. 

4. SUBSIDIARITET OCH PROPORTIONALITET 

När det gäller subsidiaritet kommer det nya programmet i likhet med tidigare EU-
verksamhet även fortsättningsvis att inriktas på att främja och optimera samarbetet 
mellan medlemsstaterna på alla områden som rör livslångt lärande. Programmet 
syftar inte till att påverka utbildningssystemens struktur och innehåll, utan inriktas på 
områden där det kan tillföra ett mervärde på europeisk nivå. 

När det gäller proportionalitet är det tänkt att förslaget så mycket som möjligt skall 
förenkla både verksamhetens utformning och de administrativa och finansiella 

                                                 
3 Rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 (EGT L 248, 16.9.2002, s. 1). 



 

SV 9   SV 

kraven, samtidigt som lämpliga ekonomiska och administrativa skyddsmekanismer 
ges. 
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2004/0153 (COD) 

Förslag till 

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT 

om att inrätta ett integrerat handlingsprogram inom livslångt lärande 

EUROPAPARLEMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR BESLUTAT 
FÖLJANDE 

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artiklarna 
149.4 och 150.4 i detta, 

med beaktande av kommissionens förslag4, 

med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande5, 

med beaktande av Regionkommitténs yttrande6, och 

i enlighet med förfarandet i artikel 251 i fördraget7, och 

av följande skäl: 

(1) Genom rådets beslut 382/1999/EG8 inrättades den andra etappen av gemenskapens 
handlingsprogram för yrkesinriktad utbildning ”Leonardo da Vinci”. 

(2) Genom Europaparlamentets och rådets beslut 253/2000/EG9 inrättades den andra 
etappen av gemenskapens handlingsprogram för allmän utbildning ”Sokrates”. 

(3) Genom Europaparlamentets och rådets beslut 2318/2003/EG10 inrättades ett flerårigt 
program för en effektiv integrering av informations- och kommunikationsteknik (IKT) 
i de europeiska utbildningssystemen (eLearning-programmet). 

(4) Genom Europaparlamentets och rådets beslut 791/2004/EG11 inrättades ett 
handlingsprogram för gemenskapen för att främja organ verksamma på europeisk nivå 
inom utbildningsområdet och för att stödja särskilda insatser på samma område. 

                                                 
4 EUT C […], […], s. […]. 
5 EUT C […], […], s. […]. 
6 EUT C […], […], s. […]. 
7 EUT C […], […], s. […]. 
8 EGT L 146, 11.6.1999, s. 33. Beslutet senast ändrat genom Europaparlamentets och rådets beslut (EG) 

nr 1882/2003 (EUT L 284, 31.10.2003, s.1). 
9 EGT L 28, 3.2.2000, s. 1. Beslutet senast ändrat genom beslut 786/2004/EG (EUT L 138, 30.4.2004, s. 

7). 
10 EUT L 345, 31.12.2003, s. 9. 
11 EUT L 318, 30.4.2004, s. 31. 
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(5) Genom Europaparlamentets och rådets beslut xxx/2004/EG12 inrättades en enhetlig 
ram för kvalifikationer och meriter (Europass). 

(6) I Bolognaförklaringen som undertecknades den 19 juni 1999 av utbildningsministrarna 
från 29 europeiska länder fastställdes en mellanstatlig process för att senast 2010 
inrätta ett ”europeiskt område för högre utbildning”, vilket fordrar stöd på 
gemenskapsnivå. 

(7) Vid Europeiska rådets särskilda möte i Lissabon den 23-24 mars 2000 fastställdes ett 
strategiskt mål för Europeiska unionen, nämligen att bli världens mest 
konkurrenskraftiga och dynamiska kunskapsbaserade ekonomi, med kapacitet för 
hållbar ekonomisk tillväxt med fler och bättre arbetstillfällen och en högre grad av 
social sammanhållning, och rådet (utbildning) uppmanades att reflektera över 
utbildningssystemens konkreta framtidsmål, och koncentrera sig på gemensamma 
angelägenheter och prioriteringar, med respekt för nationell mångfald. 

(8) Rådet antog den 12 februari 2001 en rapport om utbildningssystemens konkreta 
framtidsmål. Den 14 juni 2002 antog rådet ett detaljerat arbetsprogram om 
uppföljningen av dessa mål, vilket fordrar stöd på gemenskapsnivå. 

(9) Vid Europeiska rådets möte i Göteborg den 15-16 juni 2001 enades man om en 
strategi för hållbar utveckling, och en miljödimension fogades till Lissabonprocessen 
för sysselsättning, ekonomisk reform och social sammanhållning. 

(10) Vid Europeiska rådets möte i Barcelona den 15-16 mars 2002 fastställdes målet att 
senast 2010 göra Europeiska unionens utbildningssystem till en kvalitetsreferens för 
hela världen, och man efterlyste insatser för att förbättra grundläggande färdigheter, 
särskilt genom att lära ut minst två främmande språk från och med en mycket tidig 
ålder. 

(11) I meddelandet från kommissionen13 och rådets resolution14 om livslångt lärande står 
det att livslångt lärande bör främjas via insatser och åtgärder som utarbetas inom 
ramen för gemenskapens program på området.  

(12) Genom rådets resolution av den 6 december 200215 fastställdes en process för utökat 
europeiskt samarbete inom yrkesutbildning, vilken fordrar stöd på gemenskapsnivå. I 
Köpenhamnsförklaringen som utbildningsministrarna i 31 europeiska länder enades 
om den 30 november 2002 kopplades arbetsmarknadens parter och kandidatländerna 
till denna process. 

(13) I meddelandet från kommissionen om en handlingsplan för kompetens och rörlighet16 
noteras det ständiga behovet av insatser på europeisk nivå för att förbättra erkännandet 
av meriter inom allmän och yrkesinriktad utbildning. 

                                                 
12 EUT …. 
13 KOM (2001) 678 slutlig. 
14 EGT C 163, 9.7.2002, s.1. 
15 EUT C 13,18.1.2003, s.2. 
16 KOM(2002) 72. 
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(14) I meddelandet från kommissionen om en handlingsplan för att främja språkinlärning 
och språklig mångfald17 fastställs insatser som skall genomföras på europeisk nivå 
under åren 2004-2006 och som kräver uppföljning. 

(15) Av halvtidsrapporterna med utvärdering av de aktuella Sokrates- och Leonardo da 
Vinci-programmen samt av det offentliga samrådet om gemenskapens verksamhet i 
framtiden inom allmän och yrkesinriktad utbildning framgick att det finns ett 
betydande och på vissa punkter tilltagande behov av fortsatt samarbete och 
utbytesverksamhet inom dessa områden på europeisk nivå. Man betonade vikten av en 
närmare koppling mellan gemenskapens program och utvecklingen av 
utbildningspolitiken, framförde önskemål att gemenskapens verksamhet skulle 
struktureras på ett sätt som bättre motsvarade modellen med livslångt lärande, och 
man manade till ett enklare, mer användarvänligt och mer flexibelt tillvägagångssätt 
för att genomföra sådan verksamhet.  

(16) Integreringen av gemenskapens stöd till gränsöverskridande samarbete och 
utbytesverksamhet inom allmän och yrkesinriktad utbildning i ett enda program skulle 
ge betydande fördelar, vilka skulle möjliggöra bättre samverkan mellan de olika 
verksamhetsområdena, erbjuda mer kapacitet att stödja utvecklingen av livslångt 
lärande, samt mer konsekventa, enhetliga och effektiva administrationssätt.  

(17) Ett integrerat program bör därför inrättas för att genom livslångt lärande bidra till 
utvecklingen av Europeiska unionen som ett avancerat kunskapssamhälle med hållbar 
ekonomisk utveckling, fler och bättre arbetstillfällen samt större social 
sammanhållning.  

(18) Med hänsyn till specificiteten i sektorerna för skolor, högre utbildning, 
yrkesutbildning och vuxenutbildning, och det behov som därav följer, nämligen att 
grunda gemenskapens verksamhet på mål, typer av insatser och organisatoriska 
strukturer som är skräddarsydda för dem, anser man att det är lämpligt att inom ramen 
för Integrerade programmet bibehålla enskilda program som riktar sig till var och en 
av dessa fyra sektorer, alltmedan enhetligheten och det som är gemensamt för dem 
maximeras. 

(19) I sitt meddelande ”Bygga en gemensam framtid – Politiska utmaningar och 
budgetmedel i ett utvidgat EU 2007-2013”18 angav kommissionen en rad kvantifierade 
mål som skall uppnås genom den nya omgången av gemenskapens 
utbildningsprogram, vilka kräver en betydande ökning i volymen av insatser inom 
utbyte och partnerskap. 

(20) Med tanke på de påvisade positiva effekterna av rörlighet över gränserna både för 
individer och för utbildningssystem, den omfattande efterfrågan på rörlighet inom alla 
sektorer vilken inte kunnat uppfyllas, och vikten av denna verksamhet mot bakgrund 
av Lissabon-målet, är det nödvändigt att avsevärt öka omfattningen av stöd till 
rörlighet över gränserna i de fyra programmen för de olika sektorerna.  

                                                 
17 KOM (2003) 449 slutlig. 
18 KOM (2004)101, s. 13-14. 
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(21) För att möta det ökade behovet att stödja sådanverksamhet på europeisk nivå som ska 
uppfylla dessa mål för utbildningspolitiken, tillhandahålla ett sätt att stödja verksamhet 
över sektorsgränserna inom språk och IKT samt stärka spridningen och 
tillvaratagandet av programmets resultat, är det lämpligt att komplettera de fyra 
programmen för de olika sektorerna med ett övergripande program.  

(22) För att möta det tilltagande behovet av kunskap och dialog om den europeiska 
integrationsprocessen och dess utveckling är det viktigt att främja högsta nivå inom 
undervisning, forskning och analyser på detta område genom att stödja högskolor som 
specialiserar sig på studier av den europeiska integrationsprocessen, europeiska 
föreningar inom allmän och yrkesinriktad utbildning och Jean Monnet-insatsen. 

(23) Det är nödvändigt att skapa tillräcklig flexibilitet i detta beslut så att lämpliga 
justeringar kan göras i Integrerade programmets verksamhet för att möta ändrade 
behov under tiden 2007-2013, och undvika de olämpligt detaljerade bestämmelserna 
under de tidigare etapperna i Sokrates och Leonardo da Vinci.  

(24) I all sin verksamhet måste gemenskapen undanröja bristande jämställdhet mellan 
kvinnor och män och främja likställigheten mellan dem, enligt vad som föreskrivs i 
artikel 3 i fördraget. 

(25) Enligt artikel 151 i fördraget måste gemenskapen beakta de kulturella aspekterna då 
den handlar enligt andra bestämmelser i fördraget, särskilt för att respektera och 
främja sin kulturella mångfald.  

(26) Det finns behov att främja ett aktivt medborgarskap och att intensifiera kampen mot 
alla former av utslagning, inbegripet rasism och främlingsfientlighet. 

(27) Man bör på ett aktivt sätt möta de särskilda behoven av lärande hos personer med 
funktionsnedsättning. 

(28) De länder som kandiderar till EU-medlemskap samt de Efta-länder som ingår i EES 
får delta i gemenskapens program i enlighet med avtal som skall upprättas mellan 
gemenskapen och dessa länder.  

(29) Europeiska rådet i Thessaloniki den 19 - 20 juni 2003 godkände rådets slutsatser av 
den 16 juni angående västra Balkan, inbegripet bilagan ”Thessaloniki-agendan för 
västra Balkan: i riktning mot en europeisk integration”, där man föreskriver att 
gemenskapens program bör öppnas för de länder som deltar i stabiliserings- och 
associeringsprocessen på grundval av ramavtal som skall upprättas mellan 
gemenskapen och dessa länder. 

(30) Europeiska gemenskapen och Schweiz har gett uttryck för sin avsikt att inleda 
förhandlingar för att sluta avtal på områden av gemensamt intresse, till exempel 
gemenskapens program inom allmän och yrkesinriktad utbildning samt 
ungdomsfrågor. 

(31) Integrerade programmet bör regelbundet övervakas och utvärderas i samarbete mellan 
kommissionen och medlemsstaterna, så att man kan göra anpassningar, i synnerhet 
vad gäller prioriteringar för åtgärdernas genomförande. Utvärderingen bör inbegripa 
en extern utvärdering genomförd av oberoende och opartiska organ. 
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(32) I Europaparlamentets resolution 2000/2315(INI) om genomförandet av 
Sokratesprogrammet19 påpekas de oproportionerligt tunga administrativa förfarandena 
för dem som sökte stipendier under programmets andra etapp.  

(33) Rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med 
budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget20 samt 
kommissionens förordning (EG, Euratom) nr 2342/2002 av den 23 december 2002 om 
genomförandebestämmelser för rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 med 
budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget21, vilka slår vakt 
om gemenskapens finansiella intressen, måste tillämpas med beaktande av principerna 
om enkelhet och konsekvens i valet av budgetinstrument, en begränsning av antalet 
fall där kommissionen behåller direkt ansvar för genomförandet och administration, 
och den nödvändiga proportionaliteten mellan mängden resurser och den 
administrativa bördan i samband med användningen av dessa. 

(34) Lämpliga åtgärder bör också vidtas för att förebygga oegentligheter och bedrägeri, och 
nödvändiga åtgärder bör vidtas för att man skall få tillbaka medel som försvunnit, 
betalats ut felaktigt eller använts otillbörligt.  

(35) Eftersom målen i den föreslagna verksamheten som gäller det europeiska samarbetets 
bidrag till utbildning av hög kvalitet inte kan uppfylla på ett tillräckligt sätt av 
medlemsstaterna, då det behövs multilaterala partnerskap, rörlighet över gränserna och 
informationsutbyte över hela gemenskapen, och på grund av de nödvändiga 
insatsernas och åtgärdernas natur därför kan uppnås bättre på gemenskapsnivå, får 
gemenskapen vidta åtgärder i enlighet med subsidiaritetsprincipen i artikel 5 i 
fördraget. I enlighet med proportionalitetsprincipen i samma artikel går detta beslut 
inte utöver vad som är nödvändigt för att uppnå de målen. 

(36) I detta beslut fastställs för hela den tid programmet pågår en finansieringsram som 
skall utgöra den huvudsakliga referensen för budgetmyndigheten enligt punkt 33 i det 
interinstitutionella avtalet av den 6 maj 1999 mellan Europaparlamentet, rådet och 
kommissionen om budgetdisciplin och förbättring av budgetförfarandet22. 

(37) De åtgärder som är nödvändiga för att genomföra detta beslut bör antas i enlighet med 
rådets beslut 1999/468/EG av den 28 juni 1999 om de förfaranden som skall tillämpas 
vid utövandet av kommissionens genomförandebefogenheter23.

                                                 
19 EGT C 293 E, 28.02.2002, s.103. 
20 EGT L 248, 16.9.2002, s.1. 
21 EGT L 357, 31.12. 2002, s.1. 
22 EGT C 172, 18.6.1999, s. 1. 
23 EGT L 184, 17.7. 1999, s. 23. 
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HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE. 

AVDELNING I 

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 

Kapitel I 

Integrerade programmet 

Artikel 1 

Inrättande av Integrerade programmet 

1. Genom detta beslut inrättas ett integrerat program för gemenskapens verksamhet 
inom livslångt lärande, nedan kallat ”Integrerade programmet”. 

2. Det allmänna målet med Integrerade programmet är att det genom livslångt lärande 
skall bidra till gemenskapens utveckling mot att bli ett avancerat kunskapssamhälle, 
med hållbar ekonomisk utveckling, fler och bättre arbetstillfällen och bättre social 
sammanhållning, alltmedan man säkerställer ett bra miljöskydd för kommande 
generationer. I synnerhet syftar det till att främja utbyte, samarbete och rörlighet 
mellan utbildningssystemen i gemenskapen så att de blir en kvalitetsreferens för hela 
världen. 

3. Integrerade programmet skall ha följande särskilda mål: 

a) Att bidra till utvecklingen av livslångt lärande av hög kvalitet och främja 
innovation och en europeisk dimension i system och praxis på området. 

b) Att bidra till att göra de möjligheter till livslångt lärande som finns i 
medlemsstaterna bättre, mer attraktiva och mer tillgängliga. 

c) Att öka det livslångt lärandets bidrag till självförverkligande, social 
sammanhållning, aktivt medborgarskap, jämställdhet och deltagande av 
personer med särskilda behov. 

d) Att bidra till att främja kreativitet, konkurrenskraft, anställbarhet och 
framväxten av företagsanda. 

e) Att bidra till att personer i alla åldrar i större utsträckning deltar i livslångt 
lärande. 

f) Att främja språkinlärning och språklig mångfald. 

g) Att stärka det livslångt lärandets bidrag till att skapa en känsla av europeiskt 
medborgarskap och till att uppmuntra tolerans och respekt för andra folk och 
kulturer. 

h) Att främja samarbete inom kvalitetssäkring i alla utbildningssektorer i Europa. 
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i) Att ta tillvara resultat, innovativa produkter och processer och utbyta goda 
lösningar inom Integrerade programmets områden. 

4. Enligt de administrativa bestämmelserna i bilagan skall Integrerade programmet 
stödja och komplettera den verksamhet som företas av medlemsstaterna. 

5. Enligt artikel 2 skall målen för Integrerade programmet fullföljas via genomförandet 
av fyra särskilda program för varje sektor, ett övergripande program samt Jean 
Monnet-programmet, vilka nedan gemensamt kallas ”de särskilda programmen”. 

6. Beslutet skall genomföras under tiden från och med den 1 januari 2007 till och med 
den 31 december 2013. Förberedande åtgärder, inbegripet kommissionens beslut i 
enlighet med artikel 9, får dock genomföras så snart detta beslut träder i kraft. 

7. Bestämmelserna för Integrerade programmet skall också gälla de särskilda 
programmen, för vilka även särskilda bestämmelser skall tillämpas. 

Artikel 2 

Särskilda program 

1. Följande skall vara program för specifika sektorer: 

a) Comenius-programmet, i vilket man skall möta behoven inom undervisning 
och lärande hos alla som deltar i förskole- och skolutbildningen, till och med 
övre sekundärskola (gymnasiet), samt de läroanstalter och organisationer som 
tillhandahåller sådan utbildning. 

b) Erasmus-programmet, i vilket man skall möta behoven inom undervisning 
och lärande hos alla som deltar i formell högskoleutbildning och yrkesinriktad 
utbildning på eftergymnasial nivå, oavsett längden på kursen eller utbildningen 
och inbegripet doktorandutbildning, samt de läroanstalter och organisationer 
som tillhandahåller sådan utbildning. 

c) Leonardo da Vinci-programmet, i vilket man skall möta behoven inom 
undervisning och lärande hos alla som deltar i yrkesinriktad utbildning, 
inbegripet grundutbildning och fortbildning, med undantag för avancerad 
allmän och yrkesinriktad utbildning på eftergymnasial nivå, samt de 
läroanstalter och organisationer som tillhandahåller sådan utbildning. 

d) Grundtvig-programmet, i vilket man skall möta behoven inom undervisning 
och lärande hos alla som deltar i alla former av vuxenutbildning, samt de 
läroanstalter och organisationer som tillhandahåller sådan utbildning. 

2. Det övergripande programmet skall omfatta följande fyra centrala 
verksamhetsområden: 

a) Samarbete inom gemenskapen vad gäller policy för livslångt lärande. 

b) Främjande av språkinlärning. 
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c) Utarbetande av innovativa IKT-baserade innehåll, tjänster, 
undervisningsmetoder och rutiner för livslångt lärande. 

d) Spridning och tillvaratagande av resultat från insatser som fått bidrag ur 
programmet och tidigare liknande program, samt utbyte av goda lösningar. 

3. Jean Monnet-programmet skall stödja institut och verksamhet inom europeisk 
integration. Programmet skall omfatta följande tre centrala verksamhetsområden: 

a) Jean Monnet-insatsen. 

b) Driftsbidrag till namngivna institut som befattar sig med frågor som rör 
europeisk integration. 

c) Driftsbidrag till andra europeiska institut och föreningar inom allmän och 
yrkesinriktad utbildning. 

4. Förutom de mål som anges i artikel 1 skall de särskilda programmen ha följande 
särskilda mål: 

a) Comenius-programmet: 

i) Att utveckla kunskaper bland unga människor och utbildningspersonal om 
mångfalden av europeiska kulturer och dess värde. 

ii) Att hjälpa unga människor att förvärva grundläggande färdigheter för livet och 
nödvändiga kunskaper för sin personliga utveckling, för framtida anställning 
och för ett aktivt europeiskt medborgarskap. 

b) Erasmus-programmet: 

i) Att stödja förverkligandet av ett europeiskt område för högre utbildning. 

ii) Att förstärka bidraget från högre utbildning och avancerad yrkesinriktad 
utbildning till innovationsprocessen. 

c) Leonardo da Vinci-programmet: att underlätta anpassningen till förändringar 
på arbetsmarknaden och till nya behov vad gäller färdigheter. 

d) Grundtvig-programmet: 

i) Att reagera på utmaningarna vad gäller utbildning hos en åldrande 
befolkning i Europa. 

ii) Att hjälpa till med att tillhandahålla vuxna olika möjligheter att förbättra 
sina kunskaper och färdigheter. 

e) Det övergripande programmet: 

i) Att främja europeiskt samarbete inom områden som omfattar två eller 
fler särskilda program. 
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ii) Att främja den ömsesidiga anpassningen mellan medlemsstaternas 
utbildningssystem. 

f) Jean Monnet-programmet: 

i) Att främja undervisning, forskning och analysverksamhet inom studier 
som gäller europeisk integration. 

ii) Att stödja en rad institutioner och föreningar som är inriktade på frågor 
som rör europeisk integration och utbildning i ett europeiskt perspektiv. 

Artikel 3 

Definitioner 

I detta beslut skall följande definitioner gälla: 

1. Förskola: organiserad pedagogisk verksamhet före den obligatoriska skolgången. 

2. Elev: person som är inskriven för att lära sig vid en skola. 

3. Skola: alla typer av utbildningsanstalter som tillhandahåller allmän utbildning 
(daghem eller annan förskola, primär- eller sekundärskola), yrkesinriktad eller 
teknisk utbildning och i undantagsfall, när det gäller åtgärder för att främja 
språkinlärning, institut som inte är skolor och som tillhandahåller lärlingsutbildning. 

4. Lärare/utbildningspersonal: personer som på grund av sina arbetsuppgifter är direkt 
engagerade i utbildningsprocessen i medlemsstaterna. 

5. Student: en person inskriven vid en högskola, oavsett studieområde, i syfte att 
fullfölja högre studier som leder till utbildnings- eller examensbevis, till och med 
doktorsexamen. 

6. Högskola: 

a) Alla slags högre utbildningsanstalter enligt nationell lagstiftning eller praxis, 
som utfärdar utbildnings- eller examensbevis på den nivån, oavsett vad sådana 
utbildningsanstalter kallas i medlemsstaterna. 

b) Alla utbildningsanstalter som tillhandahåller avancerad yrkesinriktad 
utbildning på ISCED-nivå 5 eller 6 (International Standard Classification of 
Education – Internationella standarden för utbildningsklassificiering). 

7. Gemensamma magisterkurser: magisterkurser vid högskolan som 

a) omfattar minst tre högskolor från tre olika medlemsstater, 

b) innebär en utbildning som inbegriper en studieperiod vid minst två av dessa tre 
högskolor, 
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c) inbegriper mekanismer för erkännande av studieperioder vid partnerhögskolor, 
vilka bygger på eller är förenliga med Europeiska systemet för överföring av 
studiemeriter, 

d) leder till tilldelningen av gemensamma, dubbla eller flerfaldiga examensbevis 
från de deltagande utbildningsanstalterna, vilka är erkända eller godkända av 
medlemsstaterna. 

8. Grundläggande yrkesutbildning: varje form av grundläggande yrkesutbildning, 
inbegripet teknisk utbildning och yrkesinriktad utbildning, lärlingsutbildning och 
sådan yrkesinriktad utbildning som bidrar till uppnående av yrkeskvalifikationer 
vilka erkänns av de behöriga myndigheterna i den medlemsstat där de har förvärvats. 

9. Yrkesinriktad fortbildning: all yrkesinriktad utbildning som en arbetstagare inom 
gemenskapen genomgår under sitt arbetsliv. 

10. Vuxenutbildning: alla former av icke-yrkesinriktat lärande för vuxna, såväl formellt, 
icke-formellt som informellt. 

11. Studiebesök: kort besök för att studera en viss aspekt i livslångt lärande i en annan 
medlemsstat, för att utbyta goda lösningar eller förvärva en ny metod eller färdighet. 

12. Rörlighet: fysisk förflyttning till ett annat land för studier, arbetserfarenhet, annat 
lärande eller annan undervisning, eller därtill kopplad administrativ verksamhet, som 
på lämpligt sätt stöds genom en förberedelse i värdlandets språk. 

13. Praktik: vistelse vid ett företag eller en organisation i en annan medlemsstat, som på 
lämpligt sätt stöds genom en förberedelse i värdlandets språk, och syftar till förvärv 
av en bestämd färdighet eller förbättring av kunskaperna om den ekonomiska och 
sociala kulturen i landet i fråga. 

14. Unilateral: som gäller en enda utbildningsanstalt. 

15. Bilateral: med deltagande av partner från två medlemsstater. 

16. Multilateral: med deltagande av partner från minst tre medlemsstater. Kommissionen 
kan betrakta föreningar eller andra organ med medlemmar från tre eller fler 
medlemsstater som multilaterala. 

17. Partnerskap: en bilateral eller multilateral överenskommelse mellan en grupp 
utbildningsanstalter eller organisationer i olika medlemsstater om att genomföra 
gemensam europeisk verksamhet inom livslångt lärande. 

18. Nätverk: en formell eller informell gruppering av organ som är verksamma inom 
särskilda områden, ämnen eller sektorer inom livslångt lärande. 

19. Projekt: samarbetsverksamhet som utarbetas gemensamt av en formell eller 
informell gruppering av utbildningsanstalter eller organisationer. 

20. Projektsamordnare: den utbildningsanstalt eller organisation som ansvarar för 
genomförandet av projektet av den multilaterala gruppering som undertecknar 
bidragsavtalet med kommissionen. 
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21. Projektpartner: andra utbildningsanstalter eller organisationer än samordnare, vilka 
utgör den multilateral grupperingen. 

22. Företag: alla företag inom den offentliga eller privata sektorn, oavsett storlek, rättslig 
ställning eller den ekonomiska sektorn inom vilken de är verksamma, och alla slag 
av ekonomisk verksamhet, inbegripet den sociala ekonomin. 

23. Arbetsmarknadens parter: arbetsgivares och arbetstagares organisationer på nationell 
nivå i enlighet med nationell lagstiftning och/eller praxis; på gemenskapsnivå, 
arbetsgivares och arbetstagares organisationer som deltar i dialogen mellan 
arbetsmarknadens parter på gemenskapsnivå. 

24. Tillhandahållare av lärande: alla utbildningsanstalter eller organisationer som 
tillhandahåller livslångt lärande inom Integrerade programmet, eller inom ramen för 
dess särskilda program. 

25. Vägledning och rådgivning: olika slags verksamhet, till exempel information, 
bedömning, orientering och råd för att hjälpa personer som deltar i lärande att välja 
utbildning eller anställningsmöjligheter. 

26. Spridning och tillvaratagande av resultat: insatser för att se till att resultaten från 
Integrerade programmet och dess föregångare erkänns, visas och genomförs i bred 
skala. 

27. Livslångt lärande: allmän utbildning, yrkesinriktad utbildning, icke-formell 
utbildning och informellt lärande, som företas under hela livet och som leder till 
bättre kunskaper och färdigheter ur ett personligt, medborgerligt, samhälleligt eller 
arbetsrelaterat perspektiv. Det omfattar tillhandhållandet av vägledning och 
rådgivning. 

Artikel 4 

Tillträde till Integrerade programmet 

Integrerade programmet riktar sig i synnerhet till följande grupper: 

a) Elever, studenter, praktikanter och vuxna inlärare. 

b) Personal som arbetar med livslångt lärande ur någon aspekt. 

c) Personer som befinner sig på arbetsmarknaden. 

d) Tillhandahållare av lärande. 

e) Personer och organ som ansvar för system och policy vad gäller livslångt 
lärande ur någon aspekt på lokal, regional och nationell nivå. 

f) Företag, arbetsmarknadens parter och deras organisationer på alla nivåer, 
inbegripet handelsorganisationer och handels- och industrikammare. 
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g) Organ som tillhandahåller vägledning, rådgivning och information inom alla 
aspekter av livslångt lärande. 

h) Föreningar som arbetar med livslångt lärande, inbegripet föreningar för 
studenter, praktikanter, elever, lärare, föräldrar och vuxna inlärare. 

i) Forskningscentrum och organ som sysslar med frågor som rör livslångt 
lärande. 

j) Ideella organisationer, frivilliga organisationer och icke-statliga organisationer. 

Artikel 5 

Gemenskapens insatser 

1. Integrerade programmet skall omfatta bidrag till följande insatser: 

a) Rörlighet över gränserna för personer som deltar i livslångt lärande i Europa. 

b) Bilaterala och multilaterala partnerskap. 

c) Multilaterala projekt avsedda att förbättra de nationella utbildningssystemen. 

d) Unilaterala och nationella projekt. 

e) Multilaterala projekt och nätverk. 

f) Iakttagelser och analyser av policy och system inom livslångt lärande, 
upprättande av referensmaterial, inbegripet undersökningar, statistik, analyser 
och indikatorer, insatser för att stödja tydligheten och erkännandet av meriter 
och tidigare lärande, samt insatser för att stödja samarbetet inom 
kvalitetssäkring. 

g) Bidrag till driftskostnader för att stödja vissa drifts- och förvaltningskostnader 
hos organisationer som är verksamma inom det område som omfattas av 
Integrerade programmet. 

h) Andra initiativ som överensstämmer med målen för Integrerade programmet 
(”Kompletterande åtgärder”). 

2. Bidrag från gemenskapen kan beviljas till förberedande besök inför någon av de 
insatser som anges i denna artikel. 

3. Kommissionen kan anordna seminarier, symposier eller möten som kan underlätta 
genomförandet av Integrerade programmet, och vidta lämplig informations-, 
publikations- och spridningsverksamhet samt övervakning och utvärdering av 
programmet. 

4. De insatser som omnämns i denna artikel får genomföras via inbjudningar att lämna 
projektförslag, anbudsförfaranden, eller direkt av kommissionen. 
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Artikel 6 

Kommissionens och medlemsstaternas uppgifter 

1. Kommissionen skall se till att de gemenskapens insatser som ingår i Integrerade 
programmet genomförs. 

2. Medlemsstaterna skall ansvara för följande uppgifter: 

a) Vidta de åtgärder som är nödvändiga för att Integrerade programmet löper 
effektivt på medlemsstatsnivå och engagerar alla parter som berörs av livslångt 
lärande ur någon aspekt i enlighet med nationell praxis. 

b) Inrätta eller utse och övervaka en lämplig struktur för den samordnade 
ledningen för genomförandet av Integrerade programmets insatser på 
medlemsstatsnivå (nationella programkontor), inbegripet budgetförvaltning, i 
enlighet med föreskrifterna i artikel 54.2 c) i rådets förordning (EG, Euratom) 
nr 1605/200224 samt artikel 38 i kommissionens förordning (EG, Euratom) nr 
2342/200225, i enlighet med följande kriterier: 

i) En organisation som inrättas eller utses till nationellt programkontor skall 
vara en juridisk person och omfattas av den berörda medlemsstatens 
lagstiftning. Ett ministerium får inte utses till nationellt programkontor. 

ii) Nationella programkontor måste ha en lämplig personalstyrka, med 
professionella och språkliga kunskaper som är lämpliga för 
internationellt samarbete inom utbildning. 

iii) De måste ha en lämplig infrastruktur, särskilt vad gäller data och 
kommunikation. 

iv) De måste fungera inom ett administrativt sammanhang som gör det 
möjligt för dem att utföra uppgifterna på ett tillfredsställande sätt och 
undvika intressekonflikter. 

v) De måste kunna tillämpa de bestämmelser om ekonomisk förvaltning och 
de avtalsbestämmelser som fastställs på gemenskapsnivå. 

vi) De måste erbjuda lämpliga finansiella garantier, helst utfärdade av en 
offentlig myndighet, och deras förvaltningsförmåga måste vara lämplig i 
förhållande till den nivå på gemenskapsmedel som de skall förvalta. 

c) Ansvara för att de nationella programkontor som avses i punkt b på ett korrekt 
sätt förvaltar de anslag som överförs till de nationella programkontoren för att 
stödja projekt, och särskilt för att de nationella programkontoren efterlever 
principerna om öppenhet, likabehandling och undviker dubbla bidrag ur andra 
gemenskapskällor, samt principen om att övervaka projekt och återta alla 
medel som bidragsmottagarna är skyldiga att återbetala. 

                                                 
24 EGT L 248, 16.9.2002, s.1. 
25 EGT L 357, 31.12.2002, s. 1. 
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d) Vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa lämplig revision och finansiell 
övervakning av de nationella programkontoren som avses i punkt b ovan, och i 
synnerhet följande åtgärder: 

i) Innan det nationella programkontoret påbörjar sitt arbete skall de 
tillhandahålla kommissionen de nödvändiga försäkringarna om att det 
finns lämpliga och väl fungerande förfaranden, kontrollsystem, 
räkenskapssystem och tillvägagångssätt för anbudsförfaranden och 
bidragsbeviljande vid det nationella programkontoret. 

ii) Varje år skall de till kommissionen lämna en försäkran om att de 
finansiella system och förfarandena vid de nationella programkontoren är 
tillförlitliga, och att deras räkenskaper stämmer. 

e) Om det förkommer oegentligheter, försummelser eller bedrägeri som kan 
tillskrivas en nationell struktur som inrättats eller utsetts enligt punkt b, och där 
detta leder till kommissionens fordringar på det nationella programkontoret 
vilka inte fullständigt återbetalas, ansvara för de medel som inte återfås. 

f) På kommissionens begäran utse tillhandahållare av lärande eller slag av 
tillhandhållare av lärande som kan delta i Integrerade programmet på deras 
respektive territorier. 

g) Vidta alla lämpliga åtgärder för att undanröja juridiska och administrativa 
hinder mot att ntegrerade programmet skall fungera väl. 

h) Vidta åtgärder för att se till att möjliga synergieffekter med övriga 
gemenskapsprogram och finansiella instrument och med andra relevanta 
program i den berörda medlemsstaten förverkligas på medlemsstatsnivå. 

3. Kommissionen skall i samarbete med medlemsstaterna ansvara för 

a) övergången mellan de insatser som genomförs inom ramen för de tidigare 
programmen inom allmän och yrkesinriktad utbildning samt livslångt lärande 
och de insatser som genomförs inom Integrerade programmet, 

b) ett fullgott skydd av gemenskapens finansiella intressen, i synnerhet genom att 
införa effektiva proportionella och avskräckande åtgärder, administrativa 
kontroller och sanktioner,  

c) lämplig information, reklam och uppföljning vad gäller insatser som får bidrag 
ut Integrerade programmet. 

Artikel 7 

Deltagande av tredje länder 

1. Integrerade programmet skall vara öppet för deltagande av följande länder: 

a) EFTA-länder som ingår i EES, enligt villkoren i EES-avtalet. 
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b) Turkiet och kandidatländerna i Central- och Östeuropa som omfattas av en 
strategi inför anslutning, i enlighet med de allmänna principerna och villkoren 
för dessa länders deltagande i gemenskapens program, vilka fastställs i 
respektive ramavtal och rådets associeringsbeslut. 

c) Länderna på västra Balkan i enlighet med de bestämmelser som skall fastställas 
med dessa länder efter det att ramavtal inrättats om deras deltagande i 
gemenskapens program. 

d) Schweiziska edsförbundet på grundval av ett bilateralt avtal som skall slutas 
med det landet. 

2. Den centrala insats nr 1 i Jean Monnet-programmet som avses i artikel 2.3 a skall 
också vara öppen för högskolor i alla övriga länder utanför EU. 

3. Länder utanför EU som deltar i Integrerade programmet skall omfattas av alla 
skyldigheter och fullgöra alla uppgifter som fastställs i detta beslut i förhållande till 
medlemsstaterna. 

Artikel 8 

Internationellt samarbete 

Inom Integrerade programmet och i enlighet med artikel 9 får kommissionen samarbeta med 
länder utanför EU och med behöriga internationella organisationer, i synnerhet Europarådet, 
organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD) samt FN:s organisation för 
utbildning, vetenskap och kultur (UNESCO). 
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Kapitel II 

Genomförande av Integrerade programmet 

Artikel 9 

Genomförandeåtgärder 

1. De åtgärder som är nödvändiga för genomförandet averade programmet vad gäller 
nedanstående frågor skall antas av kommissionen, i enlighet med det 
förvaltningsförfarande som avses i artikel 10.2, nämligen: 

a) Det årliga arbetsprogrammet. 

b) Den årliga budgeten och fördelningen av medel mellan de särskilda 
programmen. 

c) Metoder för att se till att det finns inbördes enhetlighet inom Integrerade 
programmet. 

d) Metoder för övervakning och utvärdering av programmet och för spridning och 
överföring av resultaten. 

2. De åtgärder som är nödvändiga för genomförandet av alla övriga frågor som avses i 
avdelning I skall beslutas enligt det samrådsförfarande som avses i artikel 10.3. 

Artikel 10 

Kommitté 

1. Kommissionen skall biträdas av en kommitté, nedan kallad ”kommittén”. När det 
hänvisas till denna punkt skall artiklarna 4 och 7 i beslut 1999/468/EG tillämpas, 
med beaktande av bestämmelserna i artikel 8 i det beslutet. 

2. Den tid som avses i artikel 4.3 i beslut 1999/468/EG skall vara två månader. 

3. När det hänvisas till denna punkt skall artiklarna 3 och 7 i beslut 1999/468/EG 
tillämpas, med beaktande av bestämmelserna i artikel 8 i det beslutet. 

4. Kommittén skall själv anta sin arbetsordning. 

5. Medlemsstaterna får inte företrädas av personer som är anställda vid eller har ansvar 
för driften av de nationella programkontor som avses i artikel 6.1 b. 
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Artikel 11 

Arbetsmarknadens parter 

1. Närhelst kommittén rådfrågas i något ärende som gäller tillämpningen av detta beslut 
beträffande yrkesinriktad utbildning får företrädare för arbetsmarknadens parter, 
vilka utses av kommissionen med ledning av förslag från arbetsmarknadens parter i 
Europa, delta i kommitténs arbete i egenskap av observatörer. 

2. Dessa observatörer skall ha rätt att begära att deras ståndpunkt förs till protokollet 
från kommitténs möte. 

Artikel 12 

Övergripande frågor 

Vid genomförandet av Integrerade programmet skall man se till att det fullt ut bidrar till 
gemenskapens övergripande politik, i synnerhet genom att 

a) göra människor mer medvetna om vikten av kulturell mångfald i Europa, samt 
om vikten att bekämpa rasism och främlingsfientlighet, 

b) tillgodose behoven hos inlärare med behov av särskilt stöd, i synnerhet genom 
att bidra till att de integreras i den gängse utbildningen, 

c) göra människor mer medvetna om att det är viktigt att bidra till hållbar 
ekonomisk utveckling, 

d) främja jämställdhet och medverka till att bekämpa alla former av 
diskriminering på grund av kön, ras eller etnisk tillhörighet, religion eller 
övertygelse, funktionshinder, ålder eller sexuell läggning. 

Artikel 13 

Gemensamma åtgärder 

De insatser som får bidrag ur Integrerade programmet ingår i uppbyggnaden av kunskapens 
Europa och får därför genomföras enligt de förfaranden som avses i artikel 10.2 tillsammans 
med gemenskapens närliggande program och insatser, särskilt inom kultur, medier, 
ungdomsfrågor, forskning och utveckling, sysselsättning, företagspolitik, miljö samt 
informations- och kommunikationsteknik. 

Artikel 14 

Samstämmighet och komplementaritet 

1. Kommissionen skall, i samarbete med medlemsstaterna, se till att det finns 
övergripande samstämmighet och komplementaritet med gemenskapens övriga 
relevanta politiska åtgärder, instrument och insatser, särskilt Europeiska 
socialfonden, med insatserna för mänskliga resurser och rörlighet i gemenskapens 
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ramprogram för forskning och utveckling, samt med gemenskapens statistikprogram. 
Kommissionen skall säkerställa ett effektivt samband mellan Integrerade 
programmet och de program och insatser inom allmän och yrkesinriktad utbildning 
som genomförs inom ramen för gemenskapens instrument inför anslutningen, övrigt 
samarbete med tredje länder och behöriga internationella organisationer. 

2. Kommissionen skall regelbundet informera kommittén om övriga relevanta initiativ 
som gemenskapen vidtar inom livslångt lärande, inbegripet samarbete med tredje 
länder och internationella organisationer. 

3. När kommissionen och medlemsstaterna genomför insatser inom Integrerade 
Programmet skall de beakta de prioriteringar som fastställs i de riktlinjer för 
sysselsättning som antagits av rådet, som del i en samordnad strategi för 
sysselsättning. 

4. Kommissionen skall i partnerskap med arbetsmarknadens parter på europeisk nivå 
sträva efter att utarbeta en lämplig samordning mellan Integrerade programmet och 
den sociala dialogen på gemenskapsnivå, inbegripet i olika sektorer. 

5. Vid genomförandet av Integrerade programmet skall kommissionen se till att den på 
lämpligt sätt bistås av Europeiska centrumet för utveckling av yrkesutbildning 
(Cedefop) på områden som ligger nära dess behörighet och i enlighet med 
bestämmelserna i rådets förordning (EEG) nr 337/7526. Där lämpligt får 
kommissionen även bistås av Europeiska yrkesutbildningsstiftelsen inom räckvidden 
för dess uppdrag och i enlighet med bestämmelserna i rådets förordning (EEG) nr 
1360/9027. 

6. Kommissionen skall regelbundet informera Rådgivande kommittén för 
yrkesutbildning om relevanta framsteg inom Leonardo da Vinci-programmet.

                                                 
26 EGT L 39, 13.2.1975. 
27 EGT L 131, 25.5.1990, s. 1. 
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Kapitel III 

Finansiella bestämmelser - Utvärdering 

Artikel 15 

Finansiering 

1. Den finansiella ramen för genomförandet av Integrerade programmet fastställs 
härmed till 13 620 miljoner euro. Av denna summa skall de belopp som fördelas 
mellan Comenius, Erasmus, Leonardo da Vinci and Grundtvig inte vara mindre än 
vad som anges under punkt B.8 i bilagan. Dessa belopp får ändras av kommissionen i 
enlighet med det förfarande som fastställs i artikel 10.2. 

2. Högst 1 % av Integrerade programmets budget får användas för att stödja 
partnerskap, projekt och nätverk som anordnas inom Integrerade programmet av 
partner från länder utanför ÉU vilka inte deltar i Integrerade programmet enligt 
bestämmelserna i artikel 7. 

3. De årliga anslagen skall beviljas av budgetmyndigheten inom ramen för 
budgetplanen. 

Artikel 16 

Övervakning och utvärdering 

1. Kommissionen skall regelbundet övervaka Integrerade programmet i samarbete med 
medlemsstaterna. Denna övervakning skall inbegripa de rapporter som avses under 
punkt 4 och särskilda insatser. 

2. Kommissionen skall anordna regelbundna oberoende externa utvärderingar av 
Integrerade programmet. 

3. Medlemsstaterna skall senast den 30 juni 2010 och den 30 juni 2015 till 
kommissionen överlämna rapporter om genomförandet och resultatet av Integrerade 
programmet. 

4. Kommissionen skall till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och 
sociala kommittén och Regionkommittén överlämna följande: 

a) Senast den 31 mars 2011 en utvärderingsrapport om de resultat som uppnåtts 
efter halva tiden och om den kvalitativa och kvantitativa aspekterna på 
Integrerade programmets genomförande. 

b) Senast den 31 december 2011 ett meddelande om fortsättningen av Integrerade 
programmet. 

c) En utvärderingsrapport efter programmets avslutning senast den 31 mars 2016. 



 

SV 29   SV 

AVDELNING II 

DE SÄRSKILDA PROGRAMMEN 

Kapitel I 

Comenius-programmet 

Artikel 17 

Tillträde till Comenius-programmet 

Inom ramen för Integrerade programmet och bilagan riktar Comenius-programmet sig till 
följande målgrupper: 

a) Elever i förskolan och skolan till och med övre sekundärskolan (gymnasiet). 

b) Skolor, enligt medlemstaternas uppgifter. 

c) Lärarkåren och den administrativa personalen i dessa skolor. 

d) Sammanslutningar och företrädare för personer som deltar i skolutbildning. 

e) Offentliga och privata organisationer som ansvarar för anordnande och 
tillhandahållande av utbildning på lokal, regional och nationell nivå. 

f) Forskningscentrum och organ som befattar sig med livslångt lärande. 

g) Högskolor. 

Artikel 18 

Operativa mål 

Förutom de mål för Integrerade programmet som anges i artiklarna 1 och 2 skall Comenius-
programmet ha följande operativa mål: 

a) Att utöka och förbättra elev- och lärarutbytet i olika medlemsstater. 

b) Att utöka förbättra partnerskap mellan skolor i olika medlemsstater, så att 
minst en elev av tjugo deltar i gemensam utbildningsverksamhet under 
programmets löptid. 

c) Att uppmuntra människor att lära sig ett andra främmande språk. 

d) Att stärka kvaliteten och den europeiska dimensionen i lärarutbildningen. 

e) Att förbättra undervisningsmetoder och skolförvaltning. 
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Artikel 19 

Insatser 

1. Följande insatser kan få bidrag ur Comenius-programmet: 

a) Enskilda personers rörlighet enligt artikel 5.1 a. När sådan rörlighet anordnas 
eller får bidrag måste de nödvändiga förberedande åtgärderna antas och man 
skall se till att ungdomar som deltar i rörlighet övervakas och stöds tillräckligt. 
Sådan rörlighet kan omfatta 

i) elev- och personalutbyte, 

ii) praktik i utländska skolor eller företag för elever eller lärare, 

iii) deltagande i fortbildning för lärare, 

iv) studiebesök och förberedande besök i samband med rörlighet, 
partnerskap, projekt eller nätverksverksamhet, 

v) assistenttjänster för lärare och lärarkandidater. 

b) Utveckling av partnerskap enligt artikel 5.1 b mellan skolor (”Comenius-
partnerskap”), för att utarbeta gemensamma utbildningsprojekt mellan 
eleverna.  

c) Multilaterala samarbetsprojekt enligt artikel 5.1 e. Projekten kan syfta till att 

i) utarbeta, främja och sprida nya undervisningsmetoder eller läromedel, 

ii) utveckla eller utbyta erfarenheter av system för att tillhandahålla 
information eller handledning som särskilt är riktad till elever vilka 
berörs av Comenius-programmet, 

iii) utarbeta, främja och sprida nya kurser för lärare eller nytt kursinnehåll. 

d) Nätverk enligt artikel 5.1 e. Nätverken kan syfta till att 

i) utveckla utbildning inom nätverkens ämnesområde, till gagn för 
nätverken själva eller utbildning i vidare bemärkelse, 

ii) förvärva och sprida intressanta bra idéer och innovation, 

iii) tillhandahålla stöd till innehållet i andras projekt och partnerskap, 

iv) främja utvecklingen av behovsanalys och dess praktiska tillämpning 
inom skolutbildningen. 

e) Andra initiativ som syftar till att främja Comenius-programmets mål enligt 
artikel 5.1 h (”Kompletterande åtgärder”). 

2. De operativa detaljerna för de insatser som avses i punkt 1 skall beslutas i enlighet 
med den förfarande som avses i artikel 10.2. 
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Artikel 20 

Budget 

Minst 85 % av den tillgängliga budgeten för Comenius-programmet skall användas till bidrag 
till rörlighet enligt artikel 19.1 a) och till Comenius-partnerskap enligt artikel 19.1 b. 

Artikel 21 

Genomförandeåtgärder 

1. Följande åtgärder som är nödvändiga för genomförandet av Comenius-programmet 
vad gäller frågorna nedan skall beslutas av kommissionen i enlighet med 
förvaltningsförfarandet i artikel 10.2: 

a) Det årliga arbetsprogrammen. 

b) Den årliga budgeten och fördelningen av medel mellan de olika insatserna i 
Comenius-programmet. 

c) De allmänna riktlinjerna för genomförandet av Comenius-programmet, 
urvalskriterierna och urvalsförfarandena. 

d) Fördelningen av medel mellan medlemsstaterna för insatser som skall förvaltas 
genom det ”förfarande via nationella programkontor” som anges i bilagan. 

e) Metoderna för övervakning och utvärdering av programmet samt för spridning 
och överföring av resultaten. 

2. De åtgärder som är nödvändiga för genomförandet av Comenius-programmet och 
som gäller alla andra frågor än de som anges i punkt 1 i denna artikel skall antas 
enligt det samrådsförfarande som avses i artikel 10.3. 
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Kapitel II 

Erasmus-programmet 

Artikel 22 

Tillträde till Erasmus-programmet 

Inom ramen för Integrerade programmet och bilagan riktar Erasmus-programmet sig till 
följande målgrupper: 

a) Studenter och praktikanter som deltar i alla former av högre utbildning och 
avancerad yrkesinriktad utbildning (ISCED-nivåerna 5 och 6). 

b) Högskolor, enligt medlemsstaternas uppgifter. 

c) Lärarkåren och den administrativa personalen vid dessa högskolor. 

d) Sammanslutningar och företrädare för personer som deltar i högre utbildning, 
inbegripet relevanta student-, universitets- och lärarföreningar. 

e) Företag, arbetsmarknadens parter och övriga företradare för arbetslivet. 

f) Offentliga och privata organisationer som ansvarar för anordnande och 
tillhandahållande av utbildning på lokal och regional nivå. 

g) Forskningscentrum och organ som befattar sig med livslångt lärande. 

Artikel 23 

Operativa mål 

Förutom de mål för Integrerade programmet som anges i artiklarna 1 och 2 skall Erasmus-
programmet ha följande operativa mål: 

a) Att utöka och förbättra student- och lärarutbytet i hela Europa för att bidra till 
att fram till år 2011 minst 3 miljoner enskilda personer skall ha deltagit i 
studentutbytet inom Erasmus-programmet och dess föregångare. 

b) Att utöka och förbättra multilateralt samarbete mellan högskolorna i Europa. 

c) Att närma de europeiska kvalifikationerna inom högre utbildning och 
avancerad yrkesinriktad utbildning till varandra. 

d) Att främja samarbete mellan högskolor och företag. 
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Artikel 24 

Insatser 

1. Följande insatser kan få bidrag ur Erasmus-programmet: 

a) Enskilda personers rörlighet enligt artikel 5.1 a. Sådan rörlighet kan omfatta 

i) studentutbyte för studier eller praktik utomlands vid en högskola, samt 
praktik vis företag, utbildningscentrum eller andra organisationer, 

ii) rörlighet för högskolelärare för att de ska undervisa eller fortbilda sig vid 
en partnerhögskola utomlands, 

iii) rörlighet för övrig högskolepersonal samt personal vid företag för att de 
skall undervisa eller fortbilda sig, 

iv) multilaterala intensivprogram inom Erasmus. 

Bidrag kan också beviljas till hem- eller värdhögskolor eller företag till insatser för 
att säkerställa kvalitet på alla etapper av rörlighetssystemen, inbegripet språklig 
förberedelse. 

b) Gemensamma projekt enligt artikel 5.1 e, som bland annat inriktas på 
innovation och försöksverksamhet inom de områden som anges under de 
särskilda och de operativa målen. 

c) Nätverk enligt artikel 5.1 e som drivs av konsortier bestående av högskolor och 
som representerar ett ämne eller ett ämnesövergripande område (”tematiska 
nätverk inom Erasmus”), vilka syftar till att utarbeta nya begrepp och 
färdigheter inom lärande. Sådana nätverk får också inbegripa företrädare från 
andra offentliga organ eller från företag eller sammanslutningar. 

d) Andra initiativ som syftar till att bidra till Erasmus-programmets mål, enligt 
vad som avses i artikel 5.1 h (”Kompletterande åtgärder”). 

2. Enskilda personer som deltar i rörlighet enligt punkt 1 a i (”Erasmus-studenter”) 
skall vara något av följande: 

a) Studenter vid högskolor som, efter att ha avslutat minst det första 
studieåret, tillbringar en studieperiod i en annan medlemsstat inom ramen 
för rörlighet inom Erasmus-programmet, oavsett om de fått bidrag ur 
programmet. Sådana studieperioder skall till fullo godkännas enligt 
högskoleavtalen mellan de utsändande och de mottagande högskolorna. 
Den mottagande högskolan får inte ta ut kursavgifter från sådana 
studenter. 

b) Studenter som är anmälda till en gemensam magisterkurs i ett annat land 
än det där de fått sin akademiska grundexamen. 

c) Högskolestudenter som deltar i praktik vid företag eller 
utbildningscentrum. 
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3. De operativa detaljerna för insatserna under punkt 1 skall fastställas enligt det 
förfarande som avses i artikel 10.2. 

Artikel 25 

Budget 

Minst 85 % av den tillgängliga budgeten för Erasmus-programmet skall användas till bidrag 
till rörlighet enligt artikel 24.1 a. 

Artikel 26 

Genomförandeåtgärder 

1. Kommissionen skall i enlighet med förvaltningsförfarandet i artikel 10.2 besluta om 
åtgärder som är nödvändiga för genomförandet av Erasmus-programmet när det 
gäller följande frågor: 

a) Det årliga arbetsprogrammen. 

b) Den årliga budgeten och fördelningen av medel mellan de olika insatserna i 
Erasmus-programmet. 

c) De allmänna riktlinjerna för genomförandet av Erasmus-programmet, 
urvalskriterierna och urvalsförfarandena. 

d) Fördelningen av medel mellan medlemsstaterna för insatser som skall förvaltas 
genom det ”förfarande via nationella programkontor” som anges i bilagan. 

e) Metoderna för övervakning och utvärdering av programmet samt för spridning 
och överföring av resultaten. 

2. De åtgärder som är nödvändiga för genomförandet av Erasmus-programmet och som 
gäller alla andra frågor än de som anges under punkt 1 i denna artikel skall antas 
enligt de samrådsförfarande som avses i artikel 10.3. 
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Kapitel III 

Leonardo da Vinci-programmet 

Artikel 27 

Tillträde till Leonardo da Vinci-programmet 

Inom ramen för Integrerade programmet och bilagan riktar Erasmus-programmet sig till 
följande målgrupper: 

a) Ungdomar som är elever i yrkesutbildning i alla dess former till och med övre 
sekundärskolan (gymnasiet), dvs. till och med ISCED-nivå 3. 

b) Inlärare i yrkesinriktad vidareutbildning (ISCED-nivå 4). 

c) Personer på arbetsmarknaden. 

d) Tillhandahållare av lärande inom områden som omfattas av Leonardo da Vinci-
programmet. 

e) Lärare och administrativ personal hos dessa tillhandahållare av lärande. 

f) Sammanslutningar och företrädare för personer som berörs av yrkesinriktad 
utbildning, däribland praktikant-, föräldra- och lärarföreningar. 

g) Företag, arbetsmarknadens parter och andra företrädare för arbetslivet, 
inbegripet handelskammare och andra branschorganisationer. 

h) Organ som tillhandahåller vägledning, rådgivning och information beträffande 
någon aspekt av livslångt lärande. 

i) Personer och organ som ansvar för system och policy vad gäller livslångt 
lärande ur någon aspekt på lokal, regional och nationell nivå. 

j) Forskningscentrum och organ som sysslar med frågor som rör livslångt 
lärande. 

k) Ideella organisationer, frivilliga organisationer och icke-statliga organisationer. 

Artikel 28 

Operativa mål 

Förutom de mål för Integrerade programmet som anges i artiklarna 1 och 2 skall Leonardo da 
Vinci-programmet ha följande operativa mål: 

a) Att utöka och förbättra utbytet i hela Europa av personer som deltar i 
grundläggande yrkesutbildning och i vidareutbildning, så att antalet 
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praktikanter vid företag stiger till minst 150 000 per år vid Integrerade 
programmets slut. 

b) Att utöka och förbättra samarbetet mellan tillhandahållare av lärande, företag, 
arbetsmarknadens parter och övriga relevanta organ i hela Europa. 

c) Att underlätta utvecklingen av innovativa lösningar inom grundläggande 
yrkesutbildning och vidareutbildning samt överföringen av dessa, däribland 
från ett deltagande land till andra länder. 

d) Att förbättra tydligheten i och erkännandet av kvalifikationer och meriter, 
däribland sådana som förvärvats via icke-formellt och informellt lärande. 

Artikel 29 

Insatser 

1. Följande insatser kan få bidrag ur Leonardo da Vinci-programmet: 

a) Rörlighet för enskilda personer, enligt vad som avses i artikel 5.1 a. När sådan 
rörlighet anordnas eller får bidrag skall de nödvändiga förberedande åtgärderna 
antas och man skall se till att personer som deltar i rörlighet övervakas och 
stöds tillräckligt. Sådan rörlighet kan omfatta 

i) transnationell praktik vid företag eller utbildningscentrum, 

ii) praktik och utbyte som syftar till vidareutveckling inom yrket för 
utbildare och studie- och yrkesvägledare, för dem som ansvarar för 
yrkesutbildningsanstalter och för studie- och yrkesvägledning vid 
företag, 

b) Partnerskap enligt vad som avses i artikel 5.1 b, med inriktning på ämnen av 
gemensamt intresse för de deltagande organisationerna. 

c) Multilaterala projekt, enligt vad som avses i artikel 5.1 c, särskilt projekt som 
syftar till att förbättra yrkesutbildningssystem genom överföring av innovation 
vilken omfattar språklig, kulturell och juridisk anpassning till de nationella 
behoven av innovativa produkter och processer som utarbetats i andra 
sammanhang. 

d) Multilaterala projekt, enligt vad som avses i artikel 5.1 e, som syftar till att 
förbättra yrkesutbildningssystem genom utarbetande och överföring av 
innovation och bra lösningar. 

e) Tematiska nätverk för experter och organisationer, enligt vad som avses i 
artikel 5.1 e, vilka arbetar med specifika frågor som gäller yrkesinriktad 
utbildning. 

f) Andra initiativ som syftar till att främja målen för Leonardo da Vinci-
programmet, enligt vad som avses i artikel 5.1 h (”Kompletterande åtgärder”). 
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2. De operativa detaljerna för sådana insatser skall beslutas enligt det förfarande som 
avses i artikel 10.2. 

Artikel 30 

Budget 

Minst 75 % av den tillgängliga budgeten för Leonardo da Vinci-programmet skall användas 
till bidrag till rörlighet enligt vad som avses i artikel 29.1 a. 

Artikel 31 

Genomförandeåtgärder 

1. Kommissionen skall i enlighet med förvaltningsförfarandet i artikel 10.2 besluta om 
åtgärder som är nödvändiga för genomförandet av Leonardo da Vinci-programmet 
när det gäller följande frågor: 

a) Det årliga arbetsprogrammen. 

b) Den årliga budgeten och fördelningen av medel mellan de olika insatserna i 
Leonardo da Vinci-programmet. 

c) De allmänna riktlinjerna för genomförandet av Leonardo da Vinci-
programmet, urvalskriterierna och urvalsförfarandena. 

d) Fördelningen av medel mellan medlemsstaterna för insatser som skall förvaltas 
genom det ”förfarande via nationella programkontor” som anges i bilagan. 

e) Metoderna för övervakning och utvärdering av programmet samt för spridning 
och överföring av resultaten. 

2. De åtgärder som är nödvändiga för genomförandet av Leonardo da Vinci-
programmet och som gäller alla andra frågor än de som anges under punkt 1 i denna 
artikel skall antas enligt det samrådsförfarande som avses i artikel 10.3. 
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Kapitel IV 

Grundtvig-programmet 

Artikel 32 

Tillträde till Grundtvig-programmet 

Inom ramen för Integrerade programmet och bilagan riktar Grundtvig-programmet sig till 
följande målgrupper: 

a) Inlärare inom vuxenutbildning. 

b) Tillhandahållare av lärande inom vuxenutbildning. 

c) Lärare och administrativ personal hos dessa tillhandahållare av lärande och 
övriga organisationer som verkar inom vuxenutbildning. 

d) Utbildningsanstalter som arbetar med grund- eller vidareutbildning för personal 
inom vuxenutbildning. 

e) Sammanslutningar och företrädare för personer som berörs av vuxenutbildning, 
däribland föreningar för inlärare och lärare. 

f) Organ som tillhandahåller vägledning, rådgivning och information beträffande 
vuxenutbildning ur någon aspekt. 

g) Personer och organ som ansvar för system och policy vad gäller 
vuxenutbildning ur någon aspekt på lokal, regional och nationell nivå. 

h) Forskningscentrum och organ som sysslar med frågor som rör vuxenutbildning. 

i) Företag. 

j) Ideella organisationer, frivilliga organisationer och icke-statliga organisationer. 

k) högskolor. 

Artikel 33 

Operativa mål 

Förutom de mål för Integrerade programmet som anges i artiklarna 1 och 2 skall Grundtvig-
programmet ha följande operativa mål: 

a) Att utöka och förbättra utbytet i hela Europa för personer som deltar i 
vuxenutbildning, så att minst 25 000 sådana personer per år skall ha fått bidrag 
fram till 2013. 

b) Att utöka och förbättra samarbetet mellan organisationer som arbetar med 
vuxenutbildning i hela Europa. 
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c) Att underlätta utvecklingen av innovativa lösningar inom vuxenutbildning, 
samt överföringen av dessa, däribland från ett deltagande land till andra länder. 

c) Att se till att personer ur utsatta och marginaliserade samhällsgrupper, särskilt 
personer som avbrutit sin utbildning utan grundläggande kvalifikationer, får 
nya möjligheter att delta i vuxenutbildning. 

e) Att förbättra undervisningsmetoder samt förvaltningen av organisationer för 
vuxenutbildning. 

Artikel 34 

Insatser 

1. Följande insatser kan få bidrag ur Grundtvig-programmet: 

a) Rörlighet för enskilda personer, enligt vad som avses i artikel 5.1 a. När sådan 
rörlighet anordnas eller får bidrag skall de nödvändiga förberedande åtgärderna 
antas och man skall se till att personer som deltar i rörlighet övervakas och 
stöds tillräckligt. Sådan rörlighet kan omfatta studiebesök, praktik, 
assistenttjänster och utbyte för deltagare i formell och icke-formell 
vuxenutbildning, däribland utbildning och vidareutbildning för personal inom 
vuxenutbildning. 

b) Partnerskap, enligt vad som avses i artikel 5.1 b, med namnet ”Grundtvig-
partnerskap för lärande”, vilka koncentrerar sig på ämnen av gemensamt 
intresse för de deltagande organisationerna. 

c) Multilaterala projekt, enligt vad som avses i artikel 5.1 e, som syftar till att 
förbättra system för vuxenutbildning genom utarbetande och överföring av 
innovation och bra lösningar. 

d) Tematiska nätverk för experter och organisationer, enligt av som avses i artikel 
5.1 e, med namnet ”Grundtvig-nätverk”, som särskilt arbetar med  

i) att utveckla vuxenutbildning inom det ämne, ämnesområde eller 
förvaltningsaspekt som de verkar inom,  

ii) att kartlägga och sprida relevanta bra lösningar och innovation, 

iii) att tillhandahålla stöd till innehållet i andras projekt och partnerskap och 
underlätta samverkan mellan sådana projekt och partnerskap, 

iv) att främja utvecklingen av behovsanalys och kvalitetssäkring inom 
vuxenutbildning.  

e) Andra initiativ som syftar till att främja målen för Grundtvig-programmet, 
enligt vad som avses i artikel 5.1 h (”Kompletterande åtgärder”). 

2. De operativa detaljerna för sådana insatser skall beslutas enligt det förfarande som 
avses i artikel 10.2. 
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Artikel 35 

Budget 

Minst 60 % av den tillgängliga budgeten för Grundtvig-programmet skall användas till bidrag 
till rörlighet och partnerskap enligt vad som avses i artikel 34.1 a och b. 

Artikel 36 

Genomförandeåtgärder 

1. De åtgärder som är nödvändiga för genomförandet av Grundtvig-programmet vad 
gäller frågorna nedan skall beslutas av kommissionen i enlighet med 
förvaltningsförfarandet i artikel 10.2: 

a) Det årliga arbetsprogrammet. 

b) Den årliga budgeten och fördelningen av medel mellan de olika insatserna i 
Grundtvig-programmet. 

c) De allmänna riktlinjerna för genomförandet Grundtvig-programmet, 
urvalskriterierna och urvalsförfarandena. 

d) Fördelningen av medel mellan medlemsstaterna för insatser som skall förvaltas 
genom det ”förfarande via nationella programkontor” som anges i bilagan. 

e) Metoderna för övervakning och utvärdering av programmet samt för spridning 
och överföring av resultaten. 

2. De åtgärder som är nödvändiga för genomförandet av Grundtvig-programmet och 
som gäller alla andra frågor än de som anges under punkt 1 i denna artikel skall antas 
enligt det samrådsförfarande som avses i artikel 10.3. 
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Kapitel V 

Övergripande programmet 

Artikel 37 

Operativa mål 

Förutom de allmänna mål för Integrerade programmet som anges i artiklarna 1 och 2 skall det 
övergripande programmet ha följande operativa mål: 

a) Att stödja policyutvecklingen för livslångt lärande på europeisk nivå, särskilt 
inom ramen för Lissabon-, Bologna- och Köpenhamnsprocesserna och deras 
efterföljare. 

b) Att se till att det finns lämplig tillgång till jämförbara data, statistiska uppgifter 
och analyser som policyutvecklingen för livslångt lärande kan bygga på. 

c) Att övervaka framstegen mot målen inom livslångt lärande, samt kartlägga 
områden som skall ägnas särskild uppmärksamhet. 

d) Att främja språkinlärning och stödja språklig mångfald i medlemsstaterna. 

e) Att stödja utarbetandet av innovativa IKT-baserade innehåll, tjänster, 
undervisningsmetoder och rutiner för livslångt lärande. 

f) Att se till att Integrerade programmets resultat erkänns, visas och genomförs i 
bred skala. 

Artikel 38 

Insatser 

1. Följande insatser kan få stöd inom det centrala verksamhetsområde som avses i 
artikel 2.2 a: 

a) Rörlighet för enskilda personer, enligt vad som avses i artikel 5.1 a, inbegripet 
studiebesök för experter och tjänstemän som utses av nationella, regionala eller 
lokala myndigheter, för rektorer för utbildningsanstalter och chefer för studie- 
och yrkesvägledningstjänster, samt för arbetsmarknadens parter. 

b) Multilaterala projekt, enligt vad som avses i artikel 5.1 e, som syftar till att 
förbereda och testa policyförslag som utarbetats på gemenskapsnivå. 

c) Multilaterala nätverk för samarbete, enligt vad som avses i artikel 5.1 e, av 
experter eller institut som arbetar tillsammans i policyfrågor. Sådana nätverk 
kan omfatta 

i) tematiska nätverk som arbetar med frågor som gäller innehållet i 
livslångt lärande eller metoder och policy i samband med livslångt 
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lärande. Sådana nätverk kan observera, utbyta, kartlägga och analysera 
goda lösningar och innovation, samt föreslå bättre och bredare 
användning av sådana lösningar i alla medlemsstater, 

ii) ständiga konferenser om policyfrågor som syftar till att samordna policy 
på europeisk nivå vad gäller strategiska frågor inom livslångt lärande. 

d) Observation och analys av policy och system inom livslångt lärande, enligt vad 
som avses i artikel 5.1 f, vilka får inbegripa 

i) studier och jämförande forskning, 

ii) utarbetande av indikatorer och statistiska undersökningar, inbegripet stöd 
till arbete som företas inom livslångt lärande i samarbete med Eurostat, 

iii) stöd till Eurydice-nätverket arbete samt bekostande av Eurydices 
europeiska enhet vilken inrättats av kommissionen. 

e) Insatser för att stödja tydlighet i och erkännande av kvalifikationer och meriter, 
inbegripet sådana som förvärvats genom icke-formellt och informellt lärande, 
information och vägledning om rörlighet i lärandesyfte, och samarbete inom 
kvalitetssäkring, enligt vad som avses i artikel 5.1 f, vilket får inbegripa 

i) nätverk av organisationer som underlättar rörlighet och erkännande, 
exempelvis Euroguidance och nationella informationscentrum för 
akademiskt erkännande (NARIC-centrum), 

ii) stöd till transnationella webbaserade tjänster, exempelvis Ploteus, 

(iii) verksamhet inom Europass-initiativet i enlighet med Europaparlamentets 
och rådets beslut om en enhetlig ram för tydighet i kvalifikationer och 
färdigheter. 

f) Övriga initiativ enligt vad som avses i artikel 5.1 h (”Kompletterande 
åtgärder”) som syftar till att främja målen i det centrala verksamhetsområde 
som avses i artikel 2.2. a). 

2. Följande strategiska insatser, vilka är avsedda att möta behov inom undervisning och 
lärande på mer än en etapp i livet, kan få bidrag inom det centrala 
verksamhetsområde som avses i artikel 2.2. b: 

a) Multilaterala projekt, enligt vad som avses i artikel 5.1 e, som bland annat 
syftar till 

i) utarbetande av nya läromedel för språkstudier, inbegripet databaserade 
kurser, och verktyg för språktester, 

ii) utarbetande av verktyg och kurser för utbildning av språklärare. 

b) Nätverk enligt vad som avses i artikel 5.1 e inom språkinlärning och språklig 
mångfald. 
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c) Övriga initiativ som överensstämmer med Integrerade programmets mål, enligt 
vad som avses i artikel 5. h, inbegripet insatser för att göra språkinlärning mer 
attraktivt via massmedier eller marknadsföring, PR- och 
informationskampanjer, samt konferenser, studier och statistiska indikatorer 
inom språkinlärning och språklig mångfald. 

3. Följande insatser kan få bidrag ur det centrala verksamhetsområde som avses i artikel 
2.2 c: 

a) Multilaterala projekt, enligt vad som avses i artikel 5.1 e, som syftar till att 
utarbeta och sprida innovativa metoder, innehåll, tjänster och miljöer. 

b) Nätverk, enligt vad som avses i artikel 5.1 e, som syftar till att dela med sig och 
utbyta kunskap, erfarenhet och bra lösningar. 

c) Övriga insatser som syftar till att förbättra policy och praxis inom livslångt 
lärande, enligt vad som beskrivs i artikel 5.1 f, vilket kan inbegripa 
mekanismer för utvärdering, observation, riktmärkning, förbättring av kvalitet 
och analys av tendenser inom teknik och undervisningsmetodik. 

4. Följande insatser kan få bidrag inom det centrala verksamhetsområde som avses i 
artikel 2.2 d: 

a) Unilaterala och nationella projekt, enligt vad som avses i artikel 5.1 d. 

b) Multilaterala projekt, enligt vad som avses i artikel 5.1 e och som bland annat 
syftar till att 

i) stödja tillvaratagande och genomförande av innovativa produkter och 
processer, 

ii) uppmuntra samarbete mellan projekt inom samma område, 

(iii) utarbeta bra lösningar vad gäller spridningsmetoder. 

c) Upprättandet av referensmaterial enligt vad som avses i artikel 5.1 f, vilket kan 
omfatta insamling av relevanta statistiska uppgifter och studier inom spridning, 
tillvaratagande av resultat och utbyte av bra lösningar. 

Artikel 39 

Genomförandeåtgärder 

1. Kommissionen skall i enlighet med förvaltningsförfarandet i artikel 10.2 besluta om 
åtgärder som är nödvändiga för genomförandet av det övergripande programmet när 
det gäller följande frågor: 

a) Det årliga arbetsprogrammet, samt urvalskriterier och urvalsförfaranden. 

b) Den årliga budgeten och fördelningen av medel mellan de olika insatserna i det 
övergripande programmet. 
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c) Riktlinjerna för genomförandet av det övergripande programmet och de 
centrala verksamhetsområdena i det. 

d) Fördelningen av medel mellan medlemsstaterna för insatser som skall förvaltas 
genom det ”förfarande via nationella programkontor” som anges i bilagan. 

e) Metoderna för övervakning och utvärdering av programmet samt för spridning 
och överföring av resultaten. 

2. De åtgärder som är nödvändiga för genomförandet av det övergripande programmet 
och som gäller alla andra frågor än de som anges under punkt 1 i denna artikel skall 
antas enligt det samrådsförfarande som avses i artikel 10.3. 
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Kapitel VI 

Jean Monnet-programmet 

Artikel 40 

Tillträde till Jean Monnet-programmet 

Inom ramen för Integrerade programmet och bilagan riktar Jean Monnet-programmet sig till 
följande målgrupper: 

a) Studenter och forskare inom europeisk integration i alla former av högre 
utbildning (ISCED-nivåerna 5 och 6, i och utanför gemenskapen. 

b) Högskolor i och utanför gemenskapen. 

c) Lärare och administrativ personal vid högskolor. 

d) Sammanslutningar och företrädare för personer som berörs av utbildning i och 
utanför gemenskapen. 

e) Offentliga och privata organisationer som ansvarar för organisationen och 
tillhandahållandet av utbildning på lokal och regional nivå. 

f) Forskningscentrum och organ i och utanför gemenskapen som sysslar med 
frågor som rör europeisk integration. 

Artikel 41 

Operativa mål 

1. Förutom de allmänna mål för Integrerade programmet som anges i artiklarna 1 och 2 
skall Jean Monnet-programmet ha följande operativa mål: 

a) Att främja högsta kvalitet i undervisning, forskning och analys inom studier 
som rör den europeiska integrationen vid högskolor i och utanför 
gemenskapen. 

b) Att öka kunskapen och medvetenheten bland specialiserade forskare och bland 
europeiska medborgare allmänt sett om frågor som rör den europeiska 
integrationen. 

c) Att stödja de viktigaste europeiska institutionerna som sysslar med frågor som 
rör den europeiska integrationen. 

d) Att stödja europeiska sammanslutningar av hög kvalitet som är verksamma 
inom utbildning. 
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Artikel 42 

Insatser 

1. Följande insatser kan få stöd inom det centrala verksamhetsområde som avses i 
artikel 2.3 a: 

a) Unilaterala och nationella projekt enligt vad som avses i artikel 5.1 d, vilka kan 
inbegripa 

i) Jean Monnet-professurer, Jean Monnet-centrum samt 
undervisningsmoduler, 

ii) sammanslutningar av professorer, övriga högskolelärare, samt forskare 
som specialiserar sig på frågor som rör den europeiska integrationen, 

iii) stöd till unga forskare som specialiserar sig på frågor som rör den 
europeiska integrationen, 

iv) informations- och forskningsverksamhet som gäller gemenskapen, i syfte 
att främja diskussion, reflektion och kunskap om den europeiska 
integrationsprocessen. 

b) Multilaterala projekt och nätverk, enligt vad som avses i artikel 5.1 e, vilket 
kan inbegripa bidrag till inrättandet av multilaterala forskningsgrupper som 
befattar sig med frågor som rör den europeiska integrationen. 

2. Driftsbidrag enligt vad som avses i artikel 5.1 g till vissa operativa och 
administrativa kostnader vid följande institut som har ett syfte av europeiskt intresse 
får beviljas inom det centrala verksamhetsområde som avses i artikel 2.3 b: 

a) College of Europe (Brygge och Natolin). 

b) Europeiska universitetsinstitutet, Florens. 

c) Europeiska institutet för offentlig förvaltning, Maastricht. 

d) Europeiska rättsakademien, Trier. 

3. Inom det centrala verksamhetsområde som avses i artikel 2.3 c får driftsbidrag enligt 
artikel 5.1 g beviljas till vissa operativa och administrativa kostnader vid europeiska 
institutioner eller sammanslutningar som är verksamma inom utbildning. 

4. Bidrag får beviljas för varje år eller förlängas inom ett ramavtal om partnerskap med 
kommissionen. 

Artikel 43 

Budget 

Minst 28 % av den tillgängliga budgeten för Jean Monnet-programmet skall användas som 
bidrag till det centrala verksamhetsområde som avses i artikel 2.3 a, minst 44 % till det 
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centrala verksamhetsområde som avses i artikel 2.3 b, och minst 18 % till det centrala 
verksamhetsområde som avses i artikel 2.3 c. 

Artikel 44 

Genomförandeåtgärder 

1. Kommissionen skall i enlighet med förvaltningsförfarandet i artikel 10.2 besluta om 
åtgärder som är nödvändiga för genomförandet av Jean Monnet-programmet när det 
gäller följande frågor: 

a) Det årliga arbetsprogrammet, samt urvalskriterier och urvalsförfaranden. 

b) Den årliga budgeten och fördelningen av medel mellan de olika insatserna i 
Jean Monnet-programmet. 

c) Riktlinjerna för genomförandet av Jean Monnet-programmet och de centrala 
verksamhetsområdena i det. 

d) Metoderna för övervakning och utvärdering av programmet samt för spridning 
och överföring av resultaten. 

2. De åtgärder som är nödvändiga för genomförandet av Jean Monnet-programmet och 
som gäller alla andra frågor än de som anges under punkt 1 i denna artikel skall antas 
enligt det samrådsförfarande som avses i artikel 10.3. 



 

SV 48   SV 

AVDELNING III 

ÖVERGÅNGSBESTÄMMELSER OCH SLUTBESTÄMMELSER 

Artikel 45 

Övergångsbestämmelser 

Insatser som påbörjas senast den 31 december 2006 på grundval av beslut 382/1999/EG28, 
beslut 253/2000/EG29, beslut 2318/2003/EG30, beslut 791/2004/EG31 eller beslut [Europass]32, 
skall förvaltas enligt bestämmelserna i de besluten, med det undantaget att de kommittéer som 
inrättats genom de besluten skall ersättas av kommittéer som inrättas genom artikel 10 i detta 
beslut. 

Artikel 46 

Ikraftträdande 

Detta beslut träder i kraft den tjugonde dagen efter det att det har offentliggjorts i Europeiska 
unionens officiella tidning. 

Utfärdad i Bryssel [...] 

På Europaparlamentets vägnar På rådets vägnar 
Ordförande Ordförande 
  

                                                 
28 EGT L 146, 11.6.1999, s.33. 
29 EGT L 28, 3.2.2000, s.1. 
30 EUT L 345, 31.12.2003, s.9. 
31 EUT L 138, 30.4.2004, s.31. 
32 EUT …. 
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BILAGA 

ADMINISTRATIVA OCH FINANSIELLA BESTÄMMELSER 

A. Administrativa bestämmelser  

 
Följande förfaranden skall gälla för förslag och urval av insatser i Integrerade programmet: 

 
1. Förfarande via nationella programkontor 

 
1.1 Förfarande 1 

Följande insatser, vilka skall väljas ut av de lämpliga nationella programkontoren skall 
förvaltas genom ”Förfarande 1 via de nationella programkontoren”: 

a) Transnationell rörlighet av personer som deltar i livslångt lärande i Europa, 
enligt vad som avses i artikel 5.1 a. 

b) Bilaterala och multilaterala partnerskap, enligt vad som avses i artikel 5.1 b.  

c) Unilaterala och nationella projekt, enligt vad som avses i artikel 5.1 d, när 
dessa får bidrag enligt artikel 38.4 a.  

Ansökningar om bidrag till dessa insatser skall skickas till de lämpliga nationella 
programkontoren som utses av medlemsstaterna enligt artikel 6.2 b. De nationella 
programkontoren skall göra urvalet och bevilja bidrag till de sökande som väljs ut enligt de 
allmänna riktlinjer som skall fastställas enligt artiklarna 26, 31, 36 och 39. De nationella 
programkontoren skall betala ut bidragen till mottagare i sina respektive medlemsstater. Varje 
partner i ett bilateralt eller multilateralt partnerskap skall få bidrag direkt från sitt eget 
nationella programkontor. 

1.2 Förfarande 2 

Följande insats, där urvalet görs av kommissionen, men utvärderings- och avtalsförfarandena 
sköts av de nationella programkontoren, skall förvaltas genom ”Förfarande 2 via de nationella 
programkontoren”: 

- Multilaterala projekt, enligt vad som avses i artikel 5.1 c. 

Ansökningar om bidrag till denna insats skall skickas till det nationella programkontor som 
utses av projektsamordnarens medlemsstat enligt artikel 6.2 b. Det nationella programkontoret 
i projektsamordnarens medlemsstat skall bedöma ansökningarna och lämna till kommissionen 
en förteckning över förslag som den kan tänka sig att godta. Kommissionen skall fatta sitt 
beslut på grundval av denna förteckning, efter vilket det nationella programkontor skall 
bevilja ett lämpligt bidrag till de utvalda sökande, enligt de allmänna riktlinjer som skall 
fastställas enligt artikel 31. Innan det lämnar in förteckningen till kommissionen, skall det 
nationella programkontoret i det landet där projektet samordnas kontakta de nationella 
programkontoren för alla projektpartner. De nationella programkontoren skall betala ut 
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bidragen till de utvalda projektsamordnarna i sina respektive medlemsstater, vilka kommer att 
ansvara för utbetalningen av bidragen till de partner som deltar i projekten. 

 
2. Förfarande via kommissionen 

Följande insatser, där projektförslag lämnas in till kommissionen och där kommissionen fattar 
beslut om urvalet, skall förvaltas genom ”förfarande via kommissionen”: 

(a) Unilaterala och nationella projekt, enligt vad som avses i artikel 5.1 d, med 
undantag för de insatser som får bidrag enligt artikel 38.4 a. 

(b) Multilaterala projekt och nätverk enligt vad som avses i artikel 5.1e. 

(c) Iakttagelser och analyser av policy och system inom livslångt lärande, 
upprättande av referensmaterial, inbegripet undersökningar, statistik, analyser 
och indikatorer, insatser för att stödja tydligheten och erkännande av meriter 
och tidigare lärande, enligt vad som avses i artikel 5.1 f. 

(d) Driftsbidrag, enligt vad som avses i artikel 5.1 g. 

(e) Andra initiativ som överensstämmer med målen för Integrerade programmet 
(”Kompletterande åtgärder”) enligt vad som avses i artikel 5.1 h. 

Ansökningar om bidrag till dessa insatser skall skickas till kommissionen, som skall göra 
urvalet och bevilja bidrag till de sökande enligt de allmänna riktlinjer som skall fastställas 
enligt artiklarna 9, 21, 26, 31, 36, 39 och 44. 

B. Finansiella bestämmelser 

Kommissionen skall se till att de finansiella och administrativa kraven som åläggs mottagarna 
av bidrag ur Integrerade programmet står i proportion till bidragets höjd. I synnerhet skall 
kommissionen se till att de finansiella bestämmelserna och kraven vad gäller ansökning till 
och rapporterande av rörlighet för enskilda personer och beträffande partnerskap förblir 
användarvänliga och tillräckligt enkla, så att de inte begränsar tillträdet för mindre gynnade 
individer och de institutioner eller organisationer som arbetar med dem. 

1. Insatser som förvaltas genom förfarandet via de nationella programkontoren 

1.1 Gemenskapens medel som är avsedda som finansiellt stöd för de insatser som skall 
förvaltas genom förfarandet via de nationella programkontoren i enlighet med avsnitt 
A punkt 1 i denna bilaga, skall fördelas mellan medlemsstaterna enligt de formler 
som fastställs av kommissionen i enlighet med artikel 10.2, vilka kan inbegripa 
följande element: 

(a) Ett minimibelopp som tilldelas varje medlemsstat, vilket skall fastställas i 
enlighet med den tillgängliga budget för insatsen i fråga. 

(b) Återstoden skall fördelas mellan medlemsstaterna med ledning av 

i) skillnaderna i levnadskostnader mellan medlemsstaterna, 
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ii) avståndet mellan huvudstäderna i varje medlemsstat, 

(iii) nivån på efterfrågan på och/eller deltagande i den berörda insatsen i varje 
medlemsstat, 

(iv) det sammanlagda antalet i varje medlemsstat av 

- elever och lärare inom skolutbildningen för skolpartnerskap och 
utbyte i Comenius-programmet som fastställs i artikel 19.1. a och 
19.1. b, 

- studenter och/eller utexaminerande vid högskolor för studentutbyte 
och intensiva program inom Erasmus-programmet som fastställs i 
artikel 24.1 a i och artikel 24.1 a iv, 

- lärare vid högskolor, för rörlighet för lärare och rörlighet för övriga 
insatser för personal inom Erasmus-programmet som fastställs i 
artikel 24.1 a ii och 24.1 a iii, 

- invånare totalt och antal personer i åldern 15-35 år i förhållande till 
den sammanlagda befolkningen, för rörlighet, partnerskap samt 
bilaterala och multilateral projekt inom Leonardo da Vinci-
programmet som fastställs i artikel 29.1 a), 29.1 b) och 29.1 c), 

- vuxna, för rörlighet och partnerskap inom Grundtvig-programmet 
som fastställs i artikel 34.1 a) och b). 

1.2 Gemenskapens medel som på detta sätt fördelas skall förvaltas av de nationella 
programkontoren vilka fastställs i artikel 6.2 b). 

1.3 Kommissionen skall i samarbete med medlemsstaterna vidta de nödvändiga 
åtgärderna för att främja ett balanserat deltagande på gemenskapsnivå och nationell 
nivå, och där detta är lämpligt på regional nivå och, där detta är lämpligt över olika 
ämnesområden. Den andel som anslås till dessa åtgärder får inte överstiga 5 % av 
den årliga budget som är tillgänglig för finansiering av åtgärderna i fråga. 

2. Mottagare 

De institutioner som finns förtecknade i artikel 42.2 i detta beslut utses härmed till 
bidragsmottagare inom Integrerade programmet, i enlighet med artikel 168 i kommissionens 
förordning nr 2342/2002. 

De nationella enheter som utgör NARIC-nätverket, Eurydice-nätverket, Euroguidance-
nätverket, de nationella informationscentrum om yrkeskvalifikationer och de nationella 
centrumet för Europass fungerar som organ för att genomföra programmet på nationell nivå, i 
enlighet med bestämmelserna i artikel 54.2 c) i rådets förordning nr 1605/2002 och artikel 38 
i kommissionens förordning nr 2342/2002. 

3. Slag av bidragsmottagare 

I enlighet med artikel 114.1 i rådets förordning nr 1605/2002 får bidrag beviljas till fysiska 
personer. De får vara i form av stipendier. 
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4. Schablonbidrag, tabeller med enhetskostnader samt priser 

Schablonbidrag och/eller enhetskostnader, enligt vad som föreskrivs i artikel 181.1 i 
kommissionens förordning nr 2342/2002 får användas till de insatser som avses i artikel 5.  

Kommissionen får besluta angående prisutdelning i samband med verksamhet som genomförs 
inom ramen för Integrerade programmet. 

5. Organ som verkar för mål av gemensamt europeiskt intresse 

Där driftsbidrag beviljas ur detta program till organ som verkar för mål av gemensamt 
europeiskt intresse enligt definitionen i artikel 162 i kommissionens förordning nr 2342/2002, 
skall de, i enlighet med artikel 113.2 i rådets förordning nr 1605/2002, inte förlängas enligt 
principen om stegvis minskning. 

6. De sökandes yrkeskunskaper och kvalifikationer 

Kommissionen får besluta i enlighet med Aatikel 176.2 i kommissionens förordning nr 
2342/2002 att specificerade kategorier bidragsmottagare har de nödvändiga yrkeskunskaperna 
och kvalifikationerna för att fullgöra den föreslagna insatsen eller arbetsplanen. 

7. Deltagande av partner från tredje land 

Partner från tredje land får delta i multilaterala projekt, nätverk eller partnerskap enligt 
villkoren i artikel 15.2 och på enskilt beslut av kommissionen eller det nationella 
programkontoret i fråga. Beslutet om stöd till sådana partner skall grunda sig på den grad av 
mervärde på europeisk nivå som deras deltagande i projektet, nätverket eller partnerskapet i 
fråga kan leda till. 

8. Minsta belopp 

Med förbehåll för artikel 15 i detta beslut skall de minsta belopp som skall fördelas till de 
särskilda programmen utgöra i förhållande till den finansiella ramen som fastställs i den 
artikeln 

Comenius 10 % 

Erasmus 40 % 

Leonardo da Vinci 25 % 

Grundtvig 3 % 

9. Nationella programkontor 

Bidrag från gemenskapen skall tillhandahållas för att stödja verksamheten vid de nationella 
programkontor som inrättas eller utses av medlemsstaterna i enlighet med artikel 6.2. Sådant 
bidrag kan tillhandahållas i form av driftsbidrag och får inte överstiga 50 % av de 
sammanlagda bidragsberättigande kostnaderna för det nationella programkontorets godkända 
arbetsprogram. 
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I enlighet med artikel 38.1 i kommissionens förordning nr 2342/2002 får det nationella 
programkontorets uppgifter i de tredje länder som deltar i Integrerade programmet enligt 
Artikel 7.1 i detta beslut utföras av offentliga organ eller privata organ som har ett uppdrag i 
allmänhetens tjänst och som styrs av lagen i landet i fråga. 

10. Tekniskt stöd 

Anslaget till Integrerade programmet får även täcka utgifter i samband med förberedelser, 
övervakning, kontroller, revision och utvärdering som är direkt nödvändiga för 
gemomförandet av programmet och för att uppnå dess mål. Dessa kan i synnerhet inbegripa 
studier, möten, informationskampanjer, publikationer, utgifter för datanätverk för 
informationsutbyte samt alla andra utgifter för tekniskt och administrativt stöd, som 
kommissionen kan behöva anlita för programmets genomförande. 

11. Bestämmelser om bedrägeribekämpning 

I kommissionens beslut enligt artiklarna 9, 21, 26, 31, 36, 39 och 44, i avtalen och 
överenskommelserna som grundas på dem, samt i avtal med deltagande tredje länder, skall 
det särskilt föreskrivas övervakning och finansiell kontroll av kommissionen (eller den 
företrädare som den bemyndigar), inbegripet Europeiska byrån för bedrägeribekämpning 
(OLAF), samt revision utförd av Revisionsrätten, om nödvändigt på plats. Sådana kontroller 
får utföras tillsammans med de nationella programkontoren samt där nödvändigt med 
bidragsmottagarna. 

Mottagarna av driftsbidrag skall ge kommissionen tillgång till alla verifikationer, inbegripet 
de granskade räkenskaperna, beträffande utgifter som uppkommit under det år bidraget 
betalats, under fem år efter den sista utbetalningen. Bidragsmottagaren skall vid behov se till 
att de verifikationer som finns hos samarbetsparter eller medlemmar ställs till kommissionens 
förfogande. 

Kommissionen får via sina egna anställda eller någon annan behörig organisation den utsett 
utföra en granskning av hur bidraget använts. Granskningen får utföras under hela avtalets 
löptid samt under fem år efter dagen för utbetalning av den sista bidragsdelen. I vissa fall kan 
granskningen leda till att kommissionen beslutar om att kräva tillbaka medel. 

Kommissionens personal och extern personal med fullmakt från kommissionen skall ges 
lämplig tillgång till mottagarens kontorslokaler och till alla upplysningar, även i elektronisk 
form, som behövs för att utföra granskningen korrekt. 

Revisionsrätten och Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (OLAF) har samma 
rättigheter som kommissionen, bland annat när det gäller tillträde till lokaler och handlingar. 

Dessutom får kommissionen utföra kontroller och inspektioner på plats avseende detta 
program enligt rådets förordning (Euratom, EG) nr 2185/96. 

För gemenskapens insatser som finansieras enlig detta beslut skall begreppet ”oegentlighet” 
som avses i artikel 1.2. i förordning (EG, Euratom) nr 2988/95 innebära varje överträdelse av 
en bestämmelse i gemenskapsrätten eller åsidosättande av en avtalsenlig förpliktelse som är 
följden av ett rättssubjekts handling eller underlåtenhet och som har lett till eller skulle kunna 
leda till skada för gemenskapernas allmänna budget eller budgetar som de förvaltar genom en 
otillbörlig utgift. 
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LEGISLATIVE FINANCIAL STATEMENT 

Policy area(s): Education and culture 

Activit(y/ies): Education and training 
 

TITLE OF ACTION: INTEGRATED PROGRAMME IN THE FIELD OF LIFELONG LEARNING 

1. BUDGET LINE(S) + HEADING(S) 

15 02 02 02 (Integrated Programme); 15 01 04 02 (Integrated Programme 
administrative expenditure); 15 01 04 30 (Executive Agency Education and Culture) 

2. OVERALL FIGURES  

2.1. Total allocation for action : € 13,620 million for commitment 

2.2. Period of application: 

2007-2013 

2.3. Overall multiannual estimate of expenditure: 

(a) Schedule of commitment appropriations/payment appropriations (financial 
intervention) (see point 6.1.1) 

 Cash prices € million (to 3rd decimal place) 
 
 

 
2007 

 

 
2008 

 
2009 

 
2010 

 
2011 

 
2012 

 
2013* 

 
Total

Commitments 1,188.387 1,354.122 1,580.870 1,821.283 2,137.838 2,466.274 2,816.497 13,365.271 

Payments 934.587 1,259.922 1,525.970 1,763.083 2,068.938 2,383.974 3,428.797 13,365.271 

* 2013 et seq for payments 

(b) Technical and administrative assistance and support expenditure (see point 6.1.2) 

Cash prices € million (to 3rd decimal place) 
 
 

 
2007 

 

 
2008 

 
2009 

 
2010 

 
2011 

 
2012 

 
2013* 

 
Total

Commitments 31.413 32.978 36.530 37.317 38.062 38.826 39.603 254.729

Payments 31.413 32.978 36.530 37.317 38.062 38.826 39.603 254.729

* 2013 et seq for payments 
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 Cash prices € million (to 3rd decimal place) 
 
Subtotal a + b 

 
2007 

 

 
2008 

 
2009 

 
2010 

 
2011 

 
2012 

 
2013* 

 
Total

Commitments 1,219.800 1,387.100 1,617.400 1,858.600 2,175.900 2,505.100 2,856.100 13,620.000 

Payments 966.000 1,292.900 1,562.500 1,800.400 2,107.000 2,422.800 3,468.400 13,620.000 

* 2013 et seq for payments 

(c) Overall financial impact of human resources and other administrative expenditure 
(see points 7.2 and 7.3) 

2004 prices € million (to 3rd decimal place)  
  

2007 
 

 
2008 

 
2009 

 
2010 

 
2011 

 
2012 

 
2013 

 
Total 

Commitments
/ payments 27.336 29.513 31.691 31.691 31.691 31.691 31.691 215.303 

 

Mixed cash and 2004 prices € million (to 3rd decimal place) 
TOTAL 
a+b+c 

 
2007 

 

 
2008 

 
2009 

 
2010 

 
2011 

 
2012 

 
2013* 

 
Total 

Commitments 1,247.136 1,416.613 1,649.091 1,890.291 2,207.591 2,536.791 2,887.791 13,835.303 

Payments 993.336 1,322.413 1,594.191 1,832.091 2,138.691 2,454.491 3,500.091 13,835.303 

* 2013 et seq for payments 

2.4. Compatibility with financial programming and financial perspective 

[X] Proposal is compatible with the Commission’s February 2004 Communication 
on the financial perspective 2007-2013 (COM(2004)101). 

 Proposal will entail reprogramming of the relevant heading in the financial 
perspective. 

 Proposal may require application of the provisions of the Interinstitutional 
Agreement. 

2.5. Financial impact on revenue: 

[X] Proposal has no financial implications (involves technical aspects regarding 
implementation of a measure) 

OR 

 Proposal has financial impact – the effect on revenue is as follows: 
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3. BUDGET CHARACTERISTICS 

Type of expenditure New EFTA 
contribution 

Contributions 
form applicant 

countries 

Heading in 
financial 

perspective 

Non-comp Diff NO YES YES 1.a 

4. LEGAL BASIS  

Treaty establishing the European Community, Articles 149(4) and 150(4).  

5. DESCRIPTION AND GROUNDS 

5.1. Need for Community intervention 

5.1.1. Objectives pursued 

The needs addressed by this programme derive from the challenges facing education 
and training systems in all Member States to respond to new economic, social and 
demographic demands, notably:  

– In economic terms, the main need is to contribute to achievement of the goal set 
at the Lisbon European Council in 2000 for the European Union to become the 
most become the most competitive and dynamic knowledge-based economy in the 
world, in response to globalisation and the challenges of a new knowledge-driven 
economy. In order to achieve this goal, high-quality education and training 
systems are essential, as the Barcelona Council recognised in 2002, setting the 
objective that European education and training systems should become a world 
quality reference by 2010. 

– In social terms, as a result of globalisation and new communication technologies 
on the one hand, and the impact of the European single market on the other, 
society continues to become more culturally diverse and more interlinked with 
other societies in Europe and around the world. Education and training are 
prerequisites to promote greater social cohesion and active citizenship and to fight 
against exclusion. Equal opportunities must be offered to all citizens in Europe, 
irrespective of any kind of differences between them. Every effort must be made 
to provide those who have left education without basic qualifications with 
alternative second chance opportunities of access to education and training suited 
to their needs. 

– In demographic terms, the ageing population of Europe, combined with the 
increasing need to undertake flexible education and training throughout life in 
response to new patterns of employment based on greater mobility and more rapid 
changes of job profiles, represent a significant new challenge for education and 
training over the coming decade. Modern societies are therefore confronted with 
the need to offer adequate provisions to face the very diversified demand for 
education and training supply throughout life. 
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As a complement to action taken at Member State level, there is an increasingly 
significant role for European cooperation in tackling the needs outlined above, and 
the experience of almost two decades of Community programmes in the field of 
education and training33 give a strong base on which this proposal builds. The current 
proposal responds to the emergence of lifelong learning as a paradigm for the 
organisation of education and training in the knowledge society, and to clear 
messages from the evaluation and consultation process (see below), by providing for 
a single integrated programme in the field of lifelong learning, encompassing the 
current Socrates and Leonardo da Vinci programmes, which will allow for greater 
synergies, flexibility and efficiency. The integrated programme will contain four 
sectoral programmes focusing on general school education (Comenius), higher 
education and advanced vocational training (Erasmus), initial and continuing 
vocational training (Leonardo), and adult education (Grundtvig). These sectoral 
programmes will be complemented by a transversal programme focusing on four 
cross-cutting issues, namely: support for policy development; language learning; new 
information and communication technologies; and dissemination and exploitation of 
results. Finally, the integrated programme will contain a programme, named the Jean 
Monnet programme, focusing on European integration teaching and research in 
higher education, and on support for key European institutions and associations in 
education and training.  

The general objective of the integrated programme derives from the Lisbon and 
Barcelona European Councils and aims to contribute through lifelong learning to the 
development of the European Union as an advanced knowledge society, with 
sustainable economic development, more and better jobs and greater social cohesion. 
It also aims to contribute to the development of education and training systems 
within the European Union so that they become a world quality reference. 

This general objective divides into a sequence of specific objectives, the majority of 
which apply to the programme as a whole, and some of which are particular to one of 
its constituent programmes. Finally, each of the sectoral programmes, the transversal 
programme and the Jean Monnet programme has its own operational objectives. A 
full list of the specific and operational objectives and their related indicators is 
annexed to the combined ex-ante evaluation and extended impact assessment for this 
proposal. 

The operational objectives contain a number of quantified outcomes related directly 
to the functioning of the programme, which are set out in Section 5.2 below, under 
the action to which they relate. 

5.1.2. Measures taken in connection with ex ante evaluation  

This programme proposal is built on a series of existing Community measures, some 
of which have been operational for many years, and which have been the subject of a 
comprehensive sequence of evaluations,34 as well as a substantial corpus of 

                                                 
33 Notably Socrates and Leonardo da Vinci (phase 1 of which covered 1995-99, and phase 2, 2000-2006), 

and their predecessor programmes in the field of education (Erasmus, Lingua) and training (Comett, 
Petra, Force and Eurotecnet). 

34 For the most recent texts see:  
http://europa.eu.int/comm/education/programmes/evaluation/evaluation_en.html 
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experience of administering and implementing the programmes in the Commission 
(and technical assistance office) and within the Member States and other 
participating countries (particularly within the National Agencies).  

This programme proposal has been the subject of both an ex-ante evaluation and an 
extended impact assessment, the results of which are reported in a single document 
incorporating both.35 The exercise is based in particular on: 

– A public consultation on the future development of Community programmes in 
the field of education, training and youth after 2006, which ran from November 
2002 to February 2003.36 

– Two series of thirty national reports on the implementation of the second phases 
of Socrates and Leonardo da Vinci in each of the participating countries, 
submitted to the Commission in autumn 2003.37 

– Two interim evaluation reports of the current Socrates and Leonardo da Vinci 
programmes, the key findings of which are set out in section 5.1.3 below.38 

– Assessments undertaken within the Commission of the different options for 
structuring and administering the new lifelong learning integrated programme 
during the summer and autumn of 2003, the main results of which are summarised 
in the extended impact / ex ante evaluation paper.  

The key messages resulting from the public consultation process are as follows: 

– Great enthusiasm for the programmes. Although there may be difficulties with 
their operation, the vast majority of respondents underline their commitment to 
the programmes and the trans-national work they enable. 

– A belief that the programmes should contribute both to the development of 
European citizenship, and to the teaching of languages, and should support the 
regional dimension more strongly. Many respondents believed that the issues of 
citizenship, of inter-culturality, of the European dimension represented a need 
which the programmes were well placed to respond to; several respondents 
believed that strengthening language learning was an important need at European 
level.  

– A very strong feeling that the programmes are bureaucratic, inflexible, and over-
complicated, particularly in regard to the very small amount of most grants. Many 
respondents regarded this as the worst aspect of the programmes. There is a clear 

                                                 
35 Reference 
36 The consultation was based on a working document published by the Commission in November 2002, 

which set out the main issues concerning the future generation of programmes and the key questions on 
which comments were requested. It was conducted by means of an online response form available on 
the Europa website during the consultation period, complemented with the possibility to send written 
responses directly to the Commission. A detailed report on the responses to this consultation exercise 
was prepared for the Commission by the Pôle Universitaire Européen de Lorraine and can be consulted 
online at: http://europa.eu.int/comm/education/newprogconsult/report.pdf. 

37 Also available at: http://europa.eu.int/comm/education/programmes/evaluation/evaluation_en.html 
38 COM(2004)152 (Leonardo da Vinci); COM(2004)153 (Socrates).  
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message about increased flexibility, about proportionality in the relationship 
between the size of grants and the application and reporting procedures involved 
and the financial rules applied to the grant, and about the need for a sense of trust 
between those awarding the grants and those entrusted with carrying out the work. 

– A view that indirect centralised procedures39 were simpler and more user-friendly 
than those handled directly by the Commission. A significant number of 
respondents expressed this view. A smaller majority considered that centralised 
administration was more apt to foster the European dimension of the activity, and 
represented a more equitable selection process. 

– Keep the existing sectoral programmes and actions, but also relate education and 
training much more closely. This apparent contradiction illustrates the tension 
between a desire to keep familiar identified programme definitions and the 
realisation that aims of education and training are not to be dissociated. It is to be 
noted that this contradiction did not come from different sets of people or 
organisations, each reflecting one coherent opinion, but were inherent to many 
individual responses. 

– Keep the youth programme entirely separate. This was a unanimous wish, people 
involved in the informal sector seeing no advantage in losing their "identity", as 
they thought, by being included within an integrated programme, where formal 
structures might discourage the enthusiasm of a lot of actors within the voluntary 
sector. 

5.1.3. Measures taken following ex post evaluation 

The key findings of the interim reports of the Socrates and Leonardo da Vinci 
programmes are as follows: 

– The coverage and focus of the programme actions are generally regarded as 
valuable and appropriate. In contrast to the first phase of the programmes, there 
are no actions in the second phase that are felt to be of very limited worth. Indeed, 
the response of users to the existence and nature of European co-operation support 
in the field is almost universally positive.  

– The administrative and financial procedures have improved since the first phase, 
but are still experienced as disproportionately burdensome and slow. The greater 
degree of decentralisation of the second phase of the programmes has been a 
success in overall terms. However, both in the centralised and indirect centralised 
actions, the level of financial and administrative detail required of participants in 
relation to relatively low levels of grant, the near-constant change of these 
requirements imposed by the Commission, and the complexity and slowness of 
the contractual and financial procedures, all constitute a barrier to participation in 
our programmes.  

– There is a need for more synergy and coherence between actions and 
programmes. Despite the efforts made in the design of the second phase to 

                                                 
39 Those handled by the National Agencies – previously referred to as “decentralised”.  
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introduce more parallelism between Socrates and Leonardo da Vinci, and to 
provide for joint actions between them and with the Youth programme, the 
programmes are still viewed by their users as inadequately linked, which militates 
against the sort of cross-cutting activity between education and training that is 
likely to become yet more important in the lifelong learning perspective. The 
current structure is frequently seen as an obstacle to providing the right level of 
support for policy developments in the fields of education and training. 

– The good results achieved under the programmes are not well disseminated. 
Disseminating the outcomes of actions supported under the programmes, whether 
these be products or co-operation processes, and spreading good practice is a hard 
task made more difficult by the need to overcome national cultural and structural 
barriers. Again, progress has been made in this area compared with the first phase, 
with the establishment of a team within the administration of Leonardo da Vinci 
dedicated to dissemination and utilisation of results, and with the inception of 
specialised dissemination projects within Socrates. But the evaluation clearly 
demonstrates that these efforts do not go far enough and that there remains 
substantial potential resulting from the actions supported under the programmes 
that is not widely known or acted on.  

– There are flaws in legislative design of the programmes. The evaluators found a 
number of flaws in the Socrates and Leonardo da Vinci Decisions. The most 
important of these was the excessive detail included in the annexes concerning the 
implementation of the programme actions. These reflected the best attempt of the 
legislator in 1998/99 to provide in detail for projected needs and requirements up 
to 2006. However experience has showed the impossibility of predicting 
accurately in such detail, with the result that the legislative requirements have 
increasingly stood in the way of adaptations to the programmes to cater for 
developments in the field of education and training. In one case the requirements 
were found to be so misconceived as to risk eliminating thousands of participants 
from Socrates, and necessitated an amendment to the Decision adopted by the 
Parliament and the Council to remove the problem.  

These messages have been reflected in the design of the draft Decision. In particular: 

– The design of the programme Decision has been conceived so as to maximise 
flexibility to adapt to new challenges during the period 2007-13, by formulating 
actions in as generic a way as possible. 

– The introduction of an integrated programme is intended to maximise scope for 
synergy between the fields it covers.  

– A higher proportion of the programme funds will be managed through the indirect 
centralised procedure, and the management procedures simplified, notably 
through creation of a single programme committee that will meet in different 
formations according to the subjects under consideration.  

– The need for stronger links with the policy development process and better 
dissemination arrangements is recognised in the creation of the policy 
development and dissemination Key Activities in the Transversal Programme.  
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As far as greater proportionality in financial rules is concerned, the financial and 
administrative annex to the draft Decision contains a number of interpretations of aspects of 
the Community Financial Regulation or its Implementing Rules, where these are provided for 
in that legislation. In order for the Integrated Programme to be in a position to realise its 
quantified objectives, however, further simplification will be necessary. This may take the 
form either of amendments to the Financial Regulation or its Implementing Rules directly, or 
of additional provisions in the annex to this programme Decision which would have the effect 
of introducing limited amendments to particular provisions of the financial rules, applicable to 
financial operations under the Integrated Programme only. The Commission is undertaking a 
parallel exercise on financial simplification, and the necessary amendments will be proposed 
in the light of the outcome of that exercise.  

5.2. Action envisaged and budget intervention arrangements 

Methods of management  

For the management of this programme, the Commission plans to resort to two forms of 
externalisation, delegating the management of certain sections of the programme, in 
accordance with Article 54 of the Financial Regulation, either to national agencies, or to an 
executive agency. A part of the actions will, however, remain managed in the Commission 
departments.  

Centralised indirect management through national agencies  

Recourse to national agencies is required firstly, because of the volume of interventions 
within the programme, in particular in the mobility actions: the Commission does not have the 
resources to manage these actions within its services. The very substantial numbers of 
beneficiaries involved have, in fact, required recourse to such agencies ever since the very 
first programmes in the field of education and training; this model has slowly been 
consolidated, and is at present fully recognised by the Financial Regulation.  

But there are also qualitative reasons for having recourse to national agencies. These agencies 
have the advantage of knowing the national context and priorities; they can create a more 
user-friendly environment for the final beneficiaries; they can provide the appropriate 
guarantees in a context of strengthened supervision (which includes a precise definition of the 
respective responsibilities of the Commission and of the national authorities on the issue). In 
addition, national agencies are often better placed than an institution at central European level 
to ensure an effective monitoring of the activities supported by the programme, since they are 
closer to final beneficiaries and know the local context better. They also constitute an 
effective information relay at national level for the Community programme. 

The Commission considers that it is appropriate to decentralise actions where one or more of 
the following conditions apply:  

– It can reasonably be assumed that a rational method of distributing budgetary 
resources between Member States can be identified that will match the rate of 
occurrence of the activity across Member States; 

– The actions themselves are small-scale or addressed to individuals, so that the full 
panoply of application and selection at European level is not warranted; 
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– The actions address needs specific to individual Member States, and should 
therefore respond to priorities set within that Member State if they are to have an 
appropriate impact on national policy and practice. 

On this basis, the main sections of the programme concerned by this approach are as follows:  

– Mobility, partnership and preparatory visit actions within the Comenius, Erasmus, 
Leonardo and Grundtvig programmes (Article 19(1)(a) and (b), Article 24(1)(a), 
Article 29(1)(a) and (b), and Article 34(1)(a) and (b)); 

– Multilateral projects aimed at improving training systems through the transfer of 
innovation under Article 29(1)(c). 

Having recourse to this method of management does not prejudice the visibility of 
Community action; the agreements made with national agencies require them to indicate the 
support of the Union for the actions they manage. These agreements also set out requirements 
as regards non-discrimination in the grant of Community support, as well as the requirements 
for avoiding conflicts of interest. In accordance with the communication from the 
Commission to the European Parliament and the Council relating to the Community 
programme management by national agency networks40, national agency agreements will be 
covered by a Commission Decision adopting provisions setting out the responsibilities of the 
Commission and the participating countries with regard to national agencies, within the 
overall context of the general guidelines for implementing the programme.  

Article 6.2 of the draft decision shows the criteria that it is proposed to use for the designation 
of national agencies by the authorities of participating countries.  

Centralised indirect management through an executive agency  

For other parts of the programme, the Commission plans to delegate to an executive agency. 
Such an agency is envisaged in the context of the current generation of education and culture 
programmes (generally to replace the technical assistance offices which have been maintained 
on a transitional basis); it is proposed to extend the life of this agency, so as also to delegate to 
it management tasks relating to the 2007-2013 generation of programmes, including the 
Integrated Lifelong Learning programme  

The internal resources of the Commission are insufficient to meet the management needs of 
all sections of the programme which have to be managed centrally; hence the need under 
previous programmes to have recourse first to technical assistance offices, then to the 
executive agency. In addition, it would not be possible to go further with decentralization to 
national agencies than is currently envisaged; it would amount to delegating to these agencies 
the management of activities which would not meet the criteria set out above.  

Recourse to an executive agency thus constitutes a basis for sound management of centrally 
managed activities, making optimum use of resources. This approach is based on the idea that 
the administration should be re-centred on its core activities and priority functions, with the 
technical implementation of the programmes being carried out by a specialised entity with the 
necessary resources.  

                                                 
40 COM (2001) 648 final of 13.11.2001.  
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It is proposed that there should only be one executive agency to assist the Commission in the 
management of all its programmes in the field of education and culture, so as to ensure 
consistency in treatment and procedure throughout the various programmes, as well as 
economy. A cost-benefit study carried out before the creation of the agency for the 
programmes of the current generation concluded that this was an economic approach.  

Direct management through Commission departments  

Activities managed centrally are not all equally strategic. Some are more sensitive than others 
(experimental nature, relationship to topical political questions, recipients concerned); it is 
appropriate that the Commission should retain direct management of a limited number of such 
projects. This element was taken into account in the distribution between the Commission and 
the executive agency of the various activities to be managed from Brussels. Managing a 
certain number of projects within the Commission will also contribute to preserving a suitable 
level of know-how as regards project management, which will help guarantee the quality of 
supervision of the executive agency and the national agencies.  

Moreover, the management of those parts of the programme entrusted to national agencies 
will require significant resources at central level (setting the guidelines for national agencies, 
in accordance with the priorities adopted by the Commission; management of the contractual 
relations between the Commission and national agencies; follow-up and supervision of 
management by national agencies). However, it would not be desirable to entrust these tasks 
to the executive agency, i.e. externalising the monitoring of another externalisation. It has 
therefore been decided to regard the two externalization options – to an executive agency or to 
a network of national agencies – as mutually exclusive. Similarly, central exploitation of 
actions managed by national agencies will be done by the Commission and not by the 
executive agency.  

There will thus be three methods of management within the programme: management by an 
executive agency; management by national agencies; and direct management by the 
Commission.  

Each action will be managed by the method which is most suited to it, in the respect of the 
general guidelines on externalisation and while taking care to avoid any overlap with the other 
two methods. In this way, the coexistence of three methods of management will not create 
confusion. Nonetheless, where appropriate, procedures and tools common to the three 
methods of management will be used. In addition, the Commission will consolidate 
programme management data, whatever the method of management used.  

5.2.1. National Agency procedure actions 

This section presents sequentially the major National Agency procedure actions of each of the 
four sectoral programmes. All these actions will be implemented via National Agencies in 
each Member State, which are responsible for selection of project proposals and for the 
allocation of Community funds within a contractual framework provided with the 
Commission.  
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Comenius 

Individual mobility 

Cash prices (2004 prices in brackets) 

Action Unit Unit cost 2004 (€) Unit cost new 
programme (€) 

Volume of 
realisations 

Total cost (€mio) 

In-service training 
for teachers 

Grants to 
individuals 

1,400 2,176
 (1,900) 

101,829 221.625 

Work-experience 
for future 
language teachers 

Grants to 
individuals 

4,126 5,616
 (4,900) 

16,450 92.383 

Upper secondary 
pupil mobility 

Grants to 
individuals 

N/A (new) 2,316
(2,000) 

6,691 15.498 

Preparatory visits Grants to 
individuals 

1,000 1,361
(1,200) 

20,885 28.416 

Total individual 
mobility 

   145,856 357.922 

The action consists of individual mobility grants for teachers and other school education staff, 
future language teachers and upper secondary pupils. Four different types of mobility are 
planned: 

1) Teachers undertaking in-service training abroad. This type of mobility is currently 
available under Comenius 2.2.c. The duration of the training is from 1 to 4 weeks.  

2) Future foreign language teachers acquiring work experience in a school abroad. This type 
of mobility is currently available under Comenius 2.2.b. The duration of the training period is 
from 3 to 8 months. 

3) Upper secondary pupils following courses in another language in a school abroad. This 
new type of mobility responds to the increasing demand from schools to have the opportunity 
to send individual pupils abroad for longer periods. The duration of the periods abroad will be 
up to one school year. 

4) Preparatory visits by school staff for the preparation of Comenius school partnerships. This 
type of mobility is currently available under Comenius 1. The duration of the visits is max. 1 
week. 

The grants are intended to support travel, accommodation and subsistence costs. Real costs of 
travel are covered (economy fare) and grantholders get a daily or monthly amount for 
accommodation and subsistence costs. For in-service training, course fees are also covered by 
the grant. The grant levels for mobility types 1, 2 and 4 have been calculated on the basis of 
the current average level of these grants, taking into account a need for revised grant amounts 
for accommodation and subsistence.  

For the new type of pupil mobility, real costs of travel will be covered (economy fare) and a 
monthly amount will be granted for accommodation and subsistence. 
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School partnerships 

Cash prices (2004 prices in brackets) 
Action Unit 

 
Unit cost 2004 

(€) 
Unit cost new 

programme (€) 
Volume of 

realisations 
Total cost 

(€mio) 

Comenius 
partnerships 

Grants to 
individual 
participating 
schools 

14,200 16,157
(14,200) 

64,266 1,038.374 

Target: To involve at least one pupil in twenty in joint educational activities during the period 
of the programme. 

This action consists of activities developed jointly by several schools, including both local 
project activities in each school and various types of cross border mobility, including class 
exchanges, study visits and project meetings involving teachers and pupils. The standard 
duration of a partnership is 3 years. The funding consists of a lump-sum amount for local 
project activities per school of €4,000, plus a variable amount for cross border mobility. The 
total grant continues to average €14,200 for a 3-year project.  

Erasmus 

Student mobility 

Cash prices (2004 prices in brackets) 
Action Unit 

 
Unit cost 2004 

(€) 
Unit cost new 

programme (€) 
Volume of 

realisations 
Total cost 

(€mio) 

Standard student 
mobility 

Grants to 
individuals 

1,050 1,755
(1,542) 

1,721,262 3,021.161 

Special student 
mobility 

Grants to 
individuals 

N/A (new) 11,404
(10,000) 

77,834 887.647 

Student 
placements in 
enterprises 

Grants to 
individuals 

2,200 3,024
(2,649) 

210,318 635.977 

Total individual 
student mobility 

   2,009,414 4,544.784 

Intensive 
programmes 

Grants to 
institutions 

21,000 28,331
(25,002) 

1,610 45.613 

Target: To contribute to the achievement by 2011 of at least 3 million individual participants 
in student mobility under Erasmus and its predecessor programmes 

The action consists of mobility of students and trainees for studies or training abroad in higher 
education institutions, as well as placements in enterprises, training centres or other 
organisations. Three different types of mobility are planned:  

a) Standard mobility: this is the classical type of mobility which has existed since the 
programme’s inception. The main conditions are: study periods of 3 to 12 months, full 
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recognition of studies and reintegration into the home university, waiver of tuition fees at the 
host institution, institutional agreements between sending and receiving institution.  

b) Special mobility: this type of mobility is intended inter alia for students enrolled in Joint 
European Masters programmes. Conditions will be more flexible and individual grants 
amounts will be higher than in standard mobility. 

c) Placements of students in undertakings: this type of mobility will be similar to placements 
under the current Leonardo programme. The placement duration will be up to 12 months.  

The grants are intended to help support travel, accommodation and subsistence costs. Because 
of the increase in demand has been consistently outstripping the availability of resources, the 
standard student grant has remained at an average of around €150 per month since 1993. In 
real terms this represents a 25% cut in its value, and acts as an ever larger obstacle to 
participation of less-privileged students in the programme. The proposal is therefore to 
increase the average standard student grant to €250 per month by the end of the new 
programme.  

The placement grant represents an average of some €500 per month for subsistence costs. It is 
higher than the standard mobility grant mainly because students on placements in enterprises 
do not normally have access to subsidised accommodation or services, and so have higher 
living costs. The new unit cost also provides for an increase in placement duration, in parallel 
with the increased duration envisaged for Leonardo placements (see below).  

Intensive programmes are short-term mobility projects organised on a multilateral basis (eg 
'summer schools'), based around a single host university. Courses must be taught by teachers 
and attended by students from at least 3 different countries. These courses therefore combine 
student and teacher mobility. The grant is a contribution towards the travel and subsistence 
costs of participating students and teachers and the organisation costs. The unit cost takes 
account of the need for revised amounts for accommodation and subsistence.  

Teacher mobility 

Cash prices (2004 prices in brackets) 
Action Unit 

 
Unit cost 2004 

(€) 
Unit cost new 

programme (€) 
Volume of 

realisations 
Total cost 

(€mio) 

Short term teacher 
mobility 

Grants to 
individuals 

600 1,028
(900) 

279,513 287.397 

Long term teacher 
mobility 

Grants to 
individuals 

N/A (new) 11,427
(10,000) 

3,384 38.670 

Mobility to 
undertakings 

Grants to 
individuals 

1,200 1,535
(1,348) 

28,493 43.737 

Total teacher 
mobility 

   303,390 359.804 

This action consists of mobility of teaching staff in higher education institutions in order to 
teach or train in a partner institution abroad. Three types of mobility are planned:  

a) Short term mobility for teaching: teaching periods of 1 to 6 weeks, similar to the current 
Erasmus TS mobility; 
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b) New long term mobility for teaching: teaching periods of minimum 1 semester and 
maximum 1 year - “Erasmus Sabbaticals”. These are full teaching and pedagogic programmes 
and combined with research ; preference will be given to teaching assignments which are part 
of integrated programmes leading to joint degrees but other types of teaching assignments 
will also be possible. 

c) Mobility in co-operation with undertakings. This involves teaching staff of higher 
education institutions going for teaching assignments or periods of practical training in 
enterprises or training institutions for periods of 1 to 6 weeks. 

The grants are intended to help support travel and subsistence costs. The experience with 
short-term mobility shows that too much financial effort is required from the sending 
institution to supplement the very low Erasmus grants, and that this is a serious obstacle to 
participation, so a substantial increase is proposed. The grant for long-term mobility has been 
calculated on the basis of an allowance of €1,200 per month. 

Other staff mobility 

Cash prices (2004 prices in brackets) 
Action Unit 

 
Unit cost 2004 

(€) 
Unit cost new 

programme (€) 
Volume of 

realisations 
Total cost 

(€mio) 

Other staff 
mobility 

Grants to 
individuals 

1,200 1,583
(1,400) 

36,440 57.674 

This action consists of mobility of other (non-teaching) staff in higher education institutions 
and staff of enterprises for purposes of training or teaching. Two broad types of mobility are 
planned : a) mobility of administrative or other non-teaching staff of higher education 
institutions for purposes of following practical training either in an enterprise or in another 
higher education institution ; b) mobility of staff of enterprises for purposes of transfer of 
knowledge or research results or for teaching. This includes in particular human resources 
managers, training planners and managers, trainers, occupational guidance specialists, 
managers, etc.  

This action is a continuation and extension of the current “exchanges” action under the 
Leonardo da Vinci programme. The mobility periods will last between 1 and 6 weeks. The 
grants are intended to help support travel and subsistence costs. The average grant has been 
modestly increased to allow for revised accommodation and subsistence costs.  

Organisation of mobility 

Cash prices (2004 prices in brackets) 
Action Unit 

 
Unit cost 2004 

(€) 
Unit cost new 

programme (€) 
Volume of 

realisations 
Total cost 

(€mio) 

Organisation of 
mobility  

Grants to 
institutions 

9,300 29,988
(26,279) 

17,500 524.795 

Intensive 
language courses 

Grants to 
institutions 

6,000 8,119
(7,115) 

2,555 20.745 

The “Organisation of mobility” action consists of grants to the higher education institution or 
enterprises sending and/or receiving mobile students and teachers, to support the cost of 
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making the necessary provisions for high-quality mobility. These include: language courses, 
academic and organisational arrangements with partner institutions, including credit 
recognition and transfer arrangements, practical support for incoming students, etc. The grants 
will be modulated in proportion to the volume of mobility handled by the higher education 
institution or enterprise. The increase in the average unit cost reflects the additional workload 
for universities generated by the substantial increase in Erasmus student and teacher numbers. 

Erasmus intensive language courses (EILC) are tailor-made for Erasmus students at the host 
country. The emphasis is on diversification of the offer of language training, with effort 
targeted on the less widely used languages. The purpose is to prepare the incoming students in 
the language of the host country. The grants to institutions are managed via the National 
Agencies and cover part of the organisation costs incurred by the institution. The students 
attending the course receive an extra month’s grant. A moderate increase in unit cost is 
planned to reflect revised accommodation and subsistence costs.  

Leonardo da Vinci 

Trainee placements 

Cash prices (2004 prices in brackets) 
Action Unit 

 
Unit cost 2004 

(€) 
Unit cost new 

programme (€) 
Volume of 

realisations 
Total cost 

(€mio) 

Trainee 
placements 

Grants to 
individuals 

1,950 3,644
(3,186) 

721,772 2,630.123 

Target: To increase placements in enterprises to at least 150,000 per year by the end of the 
programme 

This action consists of placements of persons in vocational education and training (VET) in 
business sector or vocational training institutions abroad, and is funded through individual 
grants disbursed via mobility projects. The target groups of this action are: persons in initial 
vocational training, who undertake short placements in the framework of a training 
programme, and young workers (i.e. people who have completed their training or studies), 
who undertake longer-term placements in businesses. The purpose is to give the opportunity 
to people who enter the labour market to undertake an in-service training in another European 
country, thus improving their employability through experience of different work 
methodologies and approaches. The placements last between 3 and 52 weeks; the average 
duration is presently around 6 weeks for persons in IVT (average unit cost €1,250) and around 
4 months for young workers (average unit cost €2,950) . 

The grants are intended to help support travel, insurance (linked to the work-place such as 
civil liability, or accident), accommodation and subsistence costs. They also include the costs 
for pedagogical, linguistic and cultural preparation as well as for the management of the 
projects by the promoter. There is a demand for longer placements and for a broader opening 
of the programme to young workers. The intention is to increase the duration of the stays 
abroad by two months for both target groups, i.e. to 4 months in average for persons in IVT 
and to 6 months in average for young workers. It is anticipated that the share of total mobility 
represented by young workers will increase steadily during the new programme, thus raising 
the average unit cost too. These factors explain the increase of the average unit cost in relation 
to 2004.  
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As reinforcing the quality of Leonardo mobility remains one of the main objectives of the 
programme, it is also intended to take some further action to tackle some present weaknesses, 
such as for example allowing preparatory visits for project partners if needed, offering help in 
partner search in order to find partners of good quality abroad, some monetary compensation 
for the necessary tutoring and mentoring, especially for SMEs receiving young trainees on 
Leonardo placements.  

Trainer mobility 

Cash prices (2004 prices in brackets) 
Action Unit 

 
Unit cost 2004 

(€) 
Unit cost new 

programme (€) 
Volume of 

realisations 
Total cost 

(€mio) 

Mobility of 
trainers 

Grants to 
individuals 

1,200 1,584
(1,400) 

132,000 209.057 

This action consists of mobility of teaching staff in VET or of persons responsible for VET 
(including language training). It is organised in cooperation between training institutions and 
businesses with the objective of transfer of competencies and innovative methods and 
practices, sharing of knowledge and experience in different countries and organisational 
contexts. It applies to teaching and administrative staff responsible for human resources or 
vocational training planning, vocational guidance specialists (eg within learning providers or 
the business sector), and language trainers. Mobility lasts for between 1 and 6 weeks; the 
average duration is 2 weeks 

The grants are intended to help support travel, accommodation and subsistence costs. Some 5-
10% of the grant is available to support costs for preparation (if needed) and management 
costs. The unit cost is calculated on the basis of a daily subsistence allowance of 100 € per 
person plus the travel costs for an average 2-week stay, reflecting slightly increased 
accommodation and subsistence costs.  

Projects for the development and transfer of innovation  

Cash prices (2004 prices in brackets) 
Action Unit 

 
Unit cost 2004 

(€) 
Unit cost new 

programme (€) 
Volume of 

realisations 
Total cost 

(€mio) 

Transfer of 
innovation 
projects 

Grants to 
institutions 
coordinating 
projects 

320,000 
(procedure B pilot 

projects) 

281,893
(250,000) 

2,500 704.733 

These transnational cooperation projects aim to improve the quality of training systems 
through the development and transfer of innovation and good practice from elsewhere in 
Europe. They will involve learning providers, associations/institutions involved in VET, 
social partners, chambers of commerce, trade organisations, bodies providing guidance and 
counselling, research centres, NGOs, etc. Minimum participation will be 3 partners from 
different countries. Compared to the pilot projects currently funded under Leonardo da Vinci, 
the new type of project will have a smaller size. Following final selection decision by the 
Commission, grants will be awarded by National Agencies to the coordinating institution for 
the project, who will be responsible for distributing funds to the partners in accordance with 
an approved workplan and budget. The normal duration of theses projects is 2-3 years. Grants 
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will cover the costs of development and adaptation of products, and they will include travel 
and meeting costs for the partners. 

Grundtvig 

Individual mobility 

Cash prices (2004 prices in brackets) 
Action Unit 

 
Unit cost 2004 

(€) 
Unit cost new 

programme (€) 
Volume of 

realisations 
Total cost 

(€mio) 

Adult education 
staff mobility 

Grants to 
individuals 

1,000 2,281
(2,000) 

20,540 46.858 

Adult learner 
mobility 

Grants to 
individuals 

New 1,397
(1,200) 

58,500 81.734 

European 
Assistants 

Grants to 
individuals 

New 5,771
(5,000) 

5,850 33.759 

Total Grundtvig 
mobility 

   84,890 162.351 

Target: To support the mobility of at least 25,000 individuals involved in adult education per 
year by 2013 

Adult education staff mobility consists of grants to enable individual adult education staff of 
any category (1) to attend formal or non-formal, initial or further training activities, or (2) to 
carry out teaching or study visits to other European countries. Mobility periods can last up to 
one year, but the average duration is expected to be just over two weeks. The action is based 
on the current mobility scheme in Grundtvig. The increase in unit cost reflects the 
introduction of longer duration mobility and the reinforcement of language preparation where 
appropriate; it also includes provision for course fees, where payable.  

Adult learner mobility is a new action consisting of grants to enable adult learners (singly or 
in groups) to visit another European country for various types of formal or non-formal adult 
education activities, including notably (1) European Study Circles (residential seminars 
bringing together adults as learners and informal teachers from several European countries); 
(2) European Adult Volunteer Scheme (opportunities for adults and in particular senior 
citizens to bring their experience to bear in contributing as learning facilitators to the further 
development of civil society in other European countries). The minimum duration is 1 week ; 
maximum 1 month. The unit cost assumes travel costs of €350 and subsistence costs for 9 
days. 

Grundtvig European Assistantships is a new action consisting of grants to enable young adult 
educators to undertake an assistantship in a formal or non-formal adult education organisation 
in another European country for the dual purpose of (1) developing the host institution's 
European dimension through assisting in the teaching of courses on languages/area studies, 
and (2) contributing to the assistant's professional development. They will cover young people 
having undergone or currently completing training and intending to have a professional 
involvement in adult education. The minimum duration is 3 months ; maximum 1 year. The 
unit cost is based on the assumption of travel costs of €300 plus a monthly grant of €700 for 
an average stay of 6.7 months.  
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Partnerships 

Cash prices (2004 prices in brackets) 
Action Unit 

 
Unit cost 2004 

(€) 
Unit cost new 

programme (€) 
Volume of 

realisations 
Total cost 

(€mio) 

Grundtvig 
partnerships 

Grants to 
individual 
participating 
organisations 

8,000 11,351
(10,000) 

19,214 218.101 

Grundtvig partnerships are designed to encourage organisations involved in adult education, 
particularly at local level, to collaborate with partners in other European countries on (usually 
small-scale) projects addressing topics of mutual interest, thereby strengthening the European 
dimension of their work. Activities include joint meetings, seminars and fieldwork, exchanges 
of staff and learners, joint cultural events and exhibitions, and collaboration via ICT. They 
cover all types of organisations involved in providing or facilitating formal or non-formal 
learning opportunities for adults. Projects may last between 1 and 3 years, the average being 
2.5 years. The grant is composed of a lump sum for basic activities plus a variable amount for 
visits, European courses, and exchanges of staff and learners within the partnership, 
depending on its specific profile of activities. The increase in unit cost reflects an increased 
number of adult educators being exchanged and the introduction of courses on Europe as an 
additional activity from 2009. 

Transversal programme 

Indirect centralised dissemination projects 

Cash prices (2004 prices in brackets) 
Action Unit 

 
Unit cost 2004 

(€) 
Unit cost new 

programme (€) 
Volume of 

realisations 
Total cost 

(€mio) 

Dissemination 
projects 

Grants to 
coordinating 
organisations 

N/A (new) 112,504
(98,661) 

350 39.376 

These projects will focus on the transfer of products, results and good practice achieved under 
the Integrated Programme or its predecessors from one country or group of countries to 
another. Because the essence of the activity is the adaptation of existing products, results etc 
to function in a particular national context, such projects should most appropriately be 
managed through National Agencies rather than centrally. Projects normally will last 2-3 
years. Grants will be distributed via the organisation coordinating the project and are expected 
to average EUR 10,000 per year per participant. 

5.2.2. Commission procedure actions 

This section focuses on the actions of the programme managed through the Commission 
procedure, which are characterised by their strong multilateral dimension and are generally 
larger-scale than the National Agency procedure actions, through far smaller in overall 
volume, representing some 18% of programme expenditure. Such actions will be 
administered by the Commission, which may delegate some management functions to the 
Executive Agency established for the purpose.  
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This section presents Commission procedure actions grouped by type, rather than organised 
by programme, in interests of legibility and because the structures and cost bases of each type 
of action are relatively homogeneous across all the programmes.  

Multilateral projects 

Cash prices (2004 prices in brackets) 
Action Unit 

 
Unit cost 2004 

(€) 
Unit cost new 

programme (€) 
Volume of 

realisations 
Total cost 

(€mio) 

Erasmus 
Curriculum 
Development & 
HEI/enterprise 
projects 

Project grant  150.728
(132.280) 

1,400 211.019 

Comenius, 
Grundtvig, Policy, 
Language projects 

Project grant  323,822
(286,213) 

1,113 360.414 

Policy, Language 
and innovation 
projects 

Project grant  962,782
(854,542) 

245 235.882 

Total projects    2,758 807.315 

(a) Smaller-scale Erasmus projects. These are  

(i) Curriculum Development projects, based on the identical action in the existing 
Erasmus programme, where universities work together to produce either an entire 
new course or a module for incorporation in existing courses. Such projects will 
typically involve 5 to 10 higher education institutions and will last 2 or 3 years.  

(ii) University/enterprise projects. These new projects are designed to fostering co-
operation between higher education institutions and enterprises. 

(iii) Multilateral projects aimed at innovation and experimentation in the other 
areas mentioned in the specific and operational objectives of the programme and the 
annual call for proposals. They will involve at least 3 higher education institutions, 
with a normal duration of 2 years.  

(b) Medium-sized projects within Comenius, Leonardo and Grundtvig. These cover, for 
instance, joint projects between 4 or 5 institutions to update materials, methods or training 
used in the field of school or adult education; or projects bringing specialist language teaching 
institutions together to develop new language teaching or training materials. Such projects 
will typically involve between 5 and 10 partners and will last between 2 and 3 years.  

(c) A smaller number of large projects, designed to promote innovation and experimental 
approaches in the different areas of the programme, including in the field of policy 
development at European level. These would include projects aimed at the creation, 
experimentation and testing of new tools and approaches with a high impact in the fields of 
vocational education and training or adult education; projects focusing on the creation and 
provision of online language courses, particularly in less widely used and less taught 
languages; etc. These projects will also last 2, 3 or more years, and will typically involve a 
significantly larger number of partners – some 25-30 on average.  
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Networks 

Cash prices (2004 prices in brackets) 
Action Unit 

 
Unit cost 2004 

(€) 
Unit cost new 

programme (€) 
Volume of 

realisations 
Total cost 

(€mio) 

“Standard” 
networks 

Network grant  331,824
(294,047) 

917 304.283 

Erasmus 
Thematic 
Networks 

Network grant 450,000 1,242,261
(1,090,221) 

98 121.742 

Total networks    1,015 426.025 

This activity consists of Community support for European networks of organisations active in 
different sectors of education and training. The aim of such networks, which usually include 
members from every Member State, is to facilitate the exchange of practices among 
specialists and to foster reflection at European level on some key transversal issues in the 
field of education and training.  

(a) “Standard” networks are found in Comenius, Leonardo, Grundtvig and in the 
transversal programmes. These large-scale networks, each in a given thematic area of 
importance, are designed to act as a forum for ongoing and needs analysis, to promote 
interaction between projects and partnerships, and to disseminate project outputs and good 
practice across Europe. As a general rule, all participating countries are represented in each 
network by the end of the work programme, but Comenius and Grundtvig networks can be 
smaller. This action also covers the Eurydice network, for the analysis of data relating to 
education in Europe, and the National Academic Recognition Centres (NARICs) which 
facilitate the recognition of higher education qualifications between countries.  

(b) Erasmus “Thematic Networks”. These are very large-scale actions acting as think-
tanks for opinion leaders from academia and society, representing a discipline or cross-
disciplinary field of teaching and learning. They involve universities, other higher education 
institutions, research bodies, professional associations, employers, trade unions, international 
organisations, NGOs, independent experts and public authorities (including links with EU 
policies in the field concerned, like human rights, consumer protection, environment, etc.). 
Each Thematic Network project lasts three years and it involves institutions from all 
participating countries ; the average number of partners is 60. The increase in unit cost 
provides for an expansion of the number of partners and activities of thematic networks in 
response in particular to the Bologna process.  

Observation, statistics, indicators 

Cash prices (2004 prices in brackets) 
Action Unit 

 
Unit cost 2004 

(€) 
Unit cost new 

programme (€) 
Volume of 

realisations 
Total cost 

(€mio) 

Observation, 
statistics, etc 

Grants and 
tenders 

 278,028
(246,684) 

700 194.620 
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This activity comprises: 

(a) the collection and analysis of statistics and indicators in key policy areas, notably in 
the context of the Objectives Process following up the Lisbon goals, the operation of a 
languages indicator to measure progress towards the Barcelona objective of mother tongue + 
two languages, etc. The unit will vary according to the activity concerned, but may include 
market tenders for the collection and analysis of data, as well as grants for projects in the 
field.  

(b) support for studies in the field of education and training, focusing on areas of policy 
importance for the European Union. It builds on the existing studies actions of Socrates and 
Leonardo da Vinci. 

Accompanying Measures 

Cash prices (2004 prices in brackets) 
Action Unit 

 
Unit cost 2004 

(€) 
Unit cost new 

programme (€) 
Volume of 

realisations 
Total cost 

(€mio) 

Standard 
Accompanying 
Measures 

Project grant  98,322
(86,323)

 

637 62.631 

Other supporting 
activities 

Project grant and 
tenders 

 154,369
(136,966) 

994 153.443 

Total 
Accompanying 
Measures 

   1,631 216.074 

Standard Accompanying Measures consist of projects that are otherwise not eligible under the 
main actions of the programme, such as the organisation of conferences or seminars, the 
establishment of new European associations etc. The action carries forward the existing 
Accompanying Measures actions of the Socrates and Leonardo da Vinci programmes.  

In addition, this heading covers support for Community initiatives such as Europass and 
Euroguidance and the maintenance of the Ploteus database, which are not covered elsewhere 
within the Integrated Programme, and a series of initiatives related to language learning, 
including the allocation of European Language Prizes, awareness-raising events organised 
jointly with national media, the operation of a European language indicator to measure 
progress towards the Barcelona objective, and an annual language conference.  
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Jean Monnet Programme 

Cash prices (2004 prices in brackets) 
Action Unit 

 
Unit cost 2004 

(€) 
Unit cost new 

programme (€) 
Volume of 

realisations 
Total cost 

(€mio) 

Jean Monnet 
Action 

Project grant  39,813
(35,325) 

2,051 81.656 

Named European 
institutions 

Operating grant 2,285,000 4,760,827
(4,213,120) 

28 133.303 

Other European 
institutions and 
associations 

Operating grant  665,242
(590,253) 

84 55.880 

Total Jean 
Monnet 

   2,163 270.840 

The Jean Monnet programme consists of three actions: 

(a) The “Jean Monnet Action” itself, which supports networks and projects at university 
level to promote the teaching of, research into and reflection on European integration within 
higher education. In contrast to the remainder of the Integrated Programme, the Jean Monnet 
Action has worldwide coverage. The sub-actions include support for conferences and 
dialogue, for the establishment of Jean Monnet chairs, Jean Monnet Centres of Excellence 
and other teaching activities, for research networks, for national associations of university 
lecturers and researchers involved in European integration studies, and for networks of young 
researchers in the field. 

(b) Community support for four European institutions in education and training: the 
College of Europe – Bruges and Natolin campuses; the European University Institute, 
Florence; the Academy of European Law, Trier; the European Institute of Public 
Administration, Maastricht. The increase in unit cost reflects the larger role anticipated for 
these institutions in the new programme period, and the establishment of a new graduate 
college at Florence.  

(c) Community support for other European institutions and associations in education and 
training. This action will cover the award of some twelve operating grants per year to 
associations and institutions in the field, selected following an open call for proposals.  
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5.2.3. Programme-related operational activities 

Cash prices (2004 prices in brackets) 
Action Unit 

 
Unit cost 2004 

(€) 
Unit cost new 

programme (€) 
Volume of 

realisations 
Total cost 

(€mio) 

National Agencies Operating grant 245,720 822.343
(723,810) 

525 431.730 

Information & 
publications 

Grants New 19,447 1,750 34.033 

Evaluation Tenders 330,000 486.964
(428,571) 

28 13.635 

Total operational     479.399 

This activity consists of essential programme-related operational activities, notably: 

1) The allocation of operating grants to the National Agencies designated by the Member 
States to handle the indirect centralised actions of the new programme under the “National 
Agency procedure”. As set out in the draft Decision, this contribution may cover up to 50% of 
eligible costs of these agencies. The profile includes a rising unit cost across the seven-year 
period of the programme, reflecting the very substantial increase in the volume of activity 
with which the agencies will deal (in excess of 300% by 2013). The Commission assumes that 
the bulk of the increase in workload for the National Agencies will occur in Comenius, 
Leonardo da Vinci and Grundtvig, where an increase in volume will tend to result in a 
corresponding increase in the number of grant agreements. In the case of Erasmus, the 
volume-related increase in workload is likely to be more marginal since the majority of 
universities already participate in the programme (but the transfer of advanced vocational 
placements from Leonardo to Erasmus will represent a new area of activity for the agencies 
concerned). 

2) Support for information and publications relating to the products and outcomes of the 
programme. This is complementary to the dissemination key action of the transversal 
programme, and will address the issue of lack of information about programme achievements 
and opportunities highlighted in the interim evaluations of Socrates and Leonardo da Vinci. 

3) Funding for external evaluations of the Integrated Programme, which are an essential 
to fulfil the Commission’s monitoring and evaluation obligations as set out in the draft 
Decision. The increase in unit cost reflects the larger scale of the evaluation task for the 
proposed new programme, given the planned increase in its range of volume of activity. 

5.3. Methods of implementation 

Mobility, partnership and some project actions (82% of the programme budget) will be 
implemented by the Commission and National Agencies in the participating countries using 
the indirect centralised management model set out in the Financial Regulation.  

The remaining 18% will be implemented centrally, either directly by the Commission and/or 
via an Executive Agency established for the purpose.  
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6. FINANCIAL IMPACT 

6.1. Total financial impact on Part B - (over the entire programming period) 

6.1.1. Financial intervention 

Commitments (cash prices) 
 
 

 
2007 

 

 
2008 

 
2009 

 
2010 

 
2011 

 
2012 

 
2013 

 
Total

Comenius  142.357 159.506 182.706 221.048 269.569 308.225 328.633 1,612.044

Erasmus 500.113 595.701 693.686 795.151 940.487 1,070.948 1,333.659 5,929.746

Leonardo 320.485 343.131 414.030 488.754 589.276 726.429 767.249 3,649.355

Grundtvig 48.285 50.658 67.459 83.449 98.557 114.237 130.504 593.149

Transversal 101.644 115.938 123.187 124.889 122.335 120.611 122.135 830.739

Jean Monnet 34.116 35.608 37.972 38.732 40.652 41.465 42.295 270.840

Operational 41.387 53.580 61.829 69.259 76.962 84.359 92.022 479.399

Total 1,188.387 1,354.122 1,580.870 1,821.283 2,137.838 2,466.274 2,816.497 13,365.271



 

SV 78   SV 

 

6.1.2. Technical and administrative assistance, support expenditure and IT expenditure 
(commitment appropriations) 

 

Commitments (cash prices) 
 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Total 

 

1) Technical and administrative assistance 

a) Executive 
Agency 

19.286 22.519 25.613 26.126 26.648 27.183 27.727 175.101 

b) Other TAA: 

- intra muros: 
0 0 0 0 0 0 0 0 

- extra muros:         

Symmetry 1.248 1.273 1.299 1.325 1.351 1.378 1.406 9.282 

Audits 0.787 0.802 0.818 0.835 0.851 0.868 0.886 5.847 

Other informatics 
assistance 

1.561 1.592 1.624 1.656 1.689 1.723 1.757 11.602 

Experts – project 
evaluations 

1.248 1.380 1.548 1.579 1.610 1.643 1.675 10.683 

Subtotal 1 24.130 27.566 30.901 31.521 32.150 32.795 33.452 212.515 

2) Support expenditure 

a) Studies 0.520 0.637 0.758 0.828 0.845 0.862 0.879 5.328 

b) Meetings of 
experts 

1.040 1.061 1.082 1.104 1.126 1.149 1.172 7.735 

c) Information and 
publications 

5.202 3.184 3.247 3.312 3.378 3.446 3.515 25.285 

d) Other 0.520 0.531 0.541 0.552 0.563 0.574 0.586 3.867 

Subtotal 2 7.283 5.412 5.629 5.796 5.912 6.031 6.151 42.214 

TOTAL 31.413 32.978 36.530 37.317 38.062 38.826 39.603 254.729 

These costs include the programme contribution to the operating costs of the proposed 
Education and Culture Executive Agency, in particular the personnel costs relating to this 
programme. These personnel costs correspond to 140 staff (secondments and temporary 
agents, and contractual staff) in 2007, and 186 staff in 2013. The increase in human resources 
across this period reflects the increase in the volume of activity to be managed by the Agency, 
corresponding to the planned increase in the volume of operational credits to be managed in 
the centralised (Commission procedure) actions of 200% by the end of the programme 
compared with 2006. 
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6.2. Calculation of costs by measure envisaged in Part B (over the entire 
programming period)  

Commitments (cash prices) 

Breakdown  Type  
of outputs 

(projects, files ) 

Number of 
outputs 

(total for years 
2007-2013)  

Average unit 
cost 

Total cost 

(total for years 
2007-2013)  

 

Comenius     
In-service training for teachers Individual 

mobility 
101,829 2,176 221.625 

Work-experience for future 
language teachers 

Individual 
mobility 

16,450 5,616 92.383 

Upper secondary school pupil 
mobility 

Individual 
mobility 

6,691 2,316 15.498 

Preparatory visits Individual 
mobility 

20,885 1,361 28.416 

Partnerships Project + 
mobility 

64,266 16,157 1,038.374 

Projects Project 420 322,853 135.598 
Networks Project 126 538,088 67.799 
Accompanying measures Project 126 98,021 12.351 
Total Comenius    1,612.044 
     
Erasmus     
Intensive programmes Project + 

mobility 
1,610 28,331 45.613 

Intensive language courses Project + 
mobility 

2,555 8,119 20.745 

Standard student mobility Individual 
mobility 

1,721,262 1,750 3,021.161 

Special student mobility Individual 
mobility 

77,834 11,372 887.647 

Student placements Individual 
mobility 

210,318 3,015 635.977 

Short-term teacher mobility Individual 
mobility 

279,513 1,025 287.397 

Long-term teacher mobility Individual 
mobility 

3,384 11,394 38.670 

Teacher mobility to undertakings Individual 
mobility 

28,493 1,531 43.737 

Other staff mobility Individual 
mobility 

36,440 1,579 57.674 

Organisation of mobility Grant to 
organisers 

17,500 29,988 524.795 

Multilateral projects Project 1,400 150,728 211.019 
Thematic networks Project 98 1,242,261 121.742 
Accompanying measures Project 224 149,871 33.571 
Total Erasmus    5,929.746 
     
Leonardo da Vinci     
Trainee placements Individual 

mobility 
721,772 3,644 2,630.123 

Trainer mobility Individual 
mobility 

132,000 1,584 209.057 

Innovation transfer projects Project 2,500 281,893 704.733 
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Networks Project 175 567,717 99.351 
Accompanying measures Project 105 58,007 6.091 
Total Leonardo     3,649.355 
     
Grundtvig     
European Assistantships Individual 

mobility 
5,850 5,771 33.759 

Adult learner mobility Individual 
mobility 

58,500 1,397 81.734 

Staff training mobility Individual 
mobility 

20,540 2,281 46.858 

Learning partnerships Project + 
mobility 

11,351 19,214 218.101 

Cooperation projects Project 560 281,797 157.806 
Innovation projects Project 21 643,022 13.503 
Networks Project 56 549,435 30.768 
Accompanying measures Project 182 58,343 10.618 
Total Grundtvig    593.149 
     
Transversal programme: KA1     
ARION study visits Individual 

mobility 
17,578 1,352 23.774 

Cedefop study visits Individual 
mobility 

17,578 1,352 23.774 

Experimental projects Project 49 416,210 20.394 
Innovation projects Project 21 1,109,892 23.308 
Standing conferences Project 35 665,935 23.308 
Eurydice Project 217 196,916 42.731 
NARICS Project 210 25,547 5.365 
Statistics and indicators Project 133 657,173 87.404 
Studies and comparative research Project 189 443,957 83.908 
Accompanying Measures Project 350 49,945 17.481 
Databases Project 21 138,737 2.913 
Euroguidance Project 210 92,491 19.423 
Europass Project 196 158,556 31.077 
Total Key Activity 1    404.859 
     
Transversal programme: KA2     
New language materials Project 42 554,946 23.308 
Online courses Project 14 2,219,784 31.077 
Training tools for language 
teachers 

Project 42 554,946 23.308 

Web portal Project 7 416,210 2.913 
Networks Project 21 416,210 8.740 
Awareness raising Project 28 1,664,838 46.615 
Competence tests Project 7 2,497,257 17.481 
Conferences Project 7 416,210 2.913 
European language label Project 175 88,791 15.538 
Total Key Activity 2    171.895 
     
Transversal programme: KA3     
Multilateral projects Project 140 840,101 117.614 
Networks Project 70 332,968 23.308 
ICT development monitoring Project 28 554,946 15.538 
Total Key Activity 3    156.460 
     
Transversal programme: KA4     
National projects Project 350 112,504 39.376 
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Multilateral projects Project 49 1,028,151 50.379 
Studies Project 350 22,198 7.769 
Total Key Activity 4    97.525 
Total Transversal programme    830.739 
     
Jean Monnet programme: Jean 
Monnet Action 

    

Conferences and dialogue Project 231 61,304 14.161 
National Associations Project 70 22,487 1.574 
Research Project 70 168,653 11.806 
Teaching Project 980 36,742 36.007 
Young researchers Project 700 22,487 15.741 
Total Jean Monnet Action    79.289 
     
Jean Monnet programme: Named 
institutions 

    

4 institutions Operating grant 28 4,760,827 133.303 
     
Jean Monnet programme: Other 
institutions and associations 

    

Institutions Operating grant 35 1,124,352 39.352 
Associations Operating grant 49 337,306 16.528 
Total other institutions and 
associations 

   55.880 

Total Jean Monnet programme    270.840 

Programme-related operational   479.399

TOTAL COST   13,365.271

The subtotals and overall total do not always sum because of rounding 

7. IMPACT ON STAFF AND ADMINISTRATIVE EXPENDITURE  

7.1. Impact on human resources 

Staff to be assigned to management of the 
action using existing and/or additional 

resources 

Description of tasks deriving from 
the action 

Types of post Number of 
permanent posts 

2007 (2013) 

Number of 
temporary posts 

2007(2013) 

Total  

Officials or 
temporary staff 

A 

B 

C 

85.2 (97.6)

35.7 (40.0)

62.8 (70.4) 

0 

0 

0 

85.2 (97.6)

35.7 (40.0)

62.8 (70.4) 

Programme implementation 
 

Other human resources 

DNE/AUX 

 AUX A 2.2 (2.6)
AUX B 17.6(20.8)
AUX C 9.9 (11.7)

DNE 17.6(20.8) 

2.2 (2.6)
17.6 (20.8)
9.9 (11.7)
17.6 (20.8)
 

Programme implementation 
 

Total 183.7 (208.0) 47.3 (55.9) 231.0 
(263.9) 
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7.2. Overall financial impact of human resources – 2004 prices 

Type of human resources Amount (€ million) 
2007(2013) Method of calculation 

Officials 

Temporary staff 

19.840 (22.464) € 108,000 * 183.7 (208.0) officials 

N/A 

Other human resources 

(specify budget line) 

0.238 (0.281)
1.901 (2.246)
1.069 (1.264)
0.792 (0.936) 

A € 108,000 * 2.2 (2.6) staff 
B € 108,000 * 17.6 (20.8)staff 
C € 108,000 * 9.9 (11.7) staff 
DNE € 45,000 * 17.6 (20.8) staff 

Total 23.836 (27.191)  

The amounts are total expenditure for twelve months. 

7.3. Other administrative expenditure deriving from the action – 2004 prices 

Budget line 

(number and heading) 

Amount € million 

2007(2013) 
Method of calculation 

Overall allocation (Title A7)   

A0701 – Missions 1.000 (1.000) 1,230 missions of up to 2 days at €650 
+ 200 missions of 1 week at €1,000 

A07030 – Meetings 
1.000 (2.000) €1,160 per participant (€860 travel + 

€150 per diem * 2 days) = 860 
participants 

A07031 – Compulsory committees 1 1.000 (1.000) €860 per participant = 1,160 
participants 

A07032 – Non-compulsory committees 0  

A07040 – Conferences 0.500 (0.500)  

A0705 – Studies and consultations 0  

Other expenditure (specify) 0  

Information systems (A-5001/A-4300)   

Other expenditure - Part A (specify)   

Total 3.500 (4.500)  

The amounts are total expenditure for twelve months. 
1 Mixed advisory/management committee (Council Decision 199/468/EC Articles 3 and 4) 

I. Annual total (7.2 + 7.3) 

II. Duration of action 

III. Total cost of action (I x II) 

€ 30.758 (average) 

7 years 

€ 215.303 

The planned staff resources amount to an increase of 30% compared with 2006, when steady-
state is reached in 2009, compared with an increase in operational credits to be managed 
through the centralised (Commission) procedure of 200% by the end of the programme. The 
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increase in staff resources also reflects the increased financial monitoring and verification 
demands resulting from the significant increase in resources managed through the National 
Agencies (in excess of 300% by the end of the programme). 

The requirements for human and administrative resource expenditure will be met within the 
budget allocated to the Directorate General responsible within the context of the annual 
allocation procedure. The allocation of posts will depend in part on the internal organisation 
of the next Commission and in part on the result of a possible reallocation of posts between 
Commission services following the new financial perspectives.  

8. FOLLOW-UP AND EVALUATION 

8.1. Follow-up arrangements 

The Commission has developed indicators for each specific and operational objective of the 
programme. These are set out in the annex to the extended impact assessment document.  

Data collection will be assured through the National Agencies for the indirect centralised 
actions, and the necessary provisions shall be included in the grant agreements between the 
Commission and the National Agencies, and for the centralised actions directly by the 
Commission and by the Executive Agency.  

For the purpose of data collection by all parties, a dedicated software application will be 
produced (based on the existing Symmetry system) and implemented concurrently with the 
start of the new programme.  

8.2. Arrangements and schedule for the planned evaluation 

An interim evaluation report on the results achieved and on the qualitative and quantitative 
aspects of implementation is scheduled for March 2011, based on reports from the 
participating countries. A final evaluation report will be produced by March 2016, likewise 
based on national reports.  

9. ANTI-FRAUD MEASURES 

The current proposal has been subject to the new pre-examination procedure with OLAF. It 
provides in particular that decisions of the Commission, agreements with the National 
Agencies and the resulting agreements and contracts should provide for monitoring and 
financial control by the Commission (or any authorised representative), including OLAF, and 
for audits by the Court of Auditors, which may be undertaken in situ as necessary. These 
controls may be undertaken in relation to the National Agencies and as appropriate in relation 
to beneficiaries of grants. 
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