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Rezumat 

Programul propus Erasmus pentru toţi (2014-2020) prevede reunirea unui registru 
larg de activităţi ale UE în învăţământul superior, școlar, profesional și pentru 
adulţi, politicile în domeniul tineretului și sporturile pentru toţi. Această notă 
informativă prezintă și analizează contextul propus, arhitectura, conţinutul și 
structura de management. În plus, face zece recomandări pentru a asigura faptul 
că programul propus nu vizează numai raţionalizarea eficienţei în gestionare ci 
acordă, de asemenea, suficientă atenţie nevoilor de politici individualizate pentru 
diferite sectoare. În cele din urmă, oferă o descriere detaliată a activităţii 
planificate și a alocării bugetare. 
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SINTEZĂ 
 
În noiembrie 2011, Comisia Europeană a prezentat propunerea sa de regulament privind un 
nou program ambiţios – Erasmus pentru toţi – pentru anii 2014 - 2020, reunind o serie 
întreagă de programe separate până în prezent în domeniile învăţământului superior 
(Erasmus, Erasmus Mundus, Tempus, programe bilaterale cu alte ţări sau continente), 
învăţământ școlar (Comenius), învăţământ profesional și formare profesională (Leonardo da 
Vinci), învăţământ pentru adulţi (Grundtvig), învăţământ pentru tineri (Youth in Action), 
studii de integrare europeană (Jean Monnet), precum și, ca element nou sporturile pentru 
toţi. Prezentul document a fost pregătit pentru Parlamentul European ca o contribuţie la 
discutarea în viitor a propunerii Erasmus pentru toţi. Nota include un rezumat al 
regulamentului propus (precum și documente complementare care pot contribui la 
îmbunătăţirea înţelegerii sale), o analiză a contextului și a caracteristicilor sale principale, 
precum și zece recomandări. 
 
Prezentarea și revizuirea programului propus 
 
Regulamentul propus este complex și nu suficient de explicit în ceea ce privește scopul și 
obiectivele sale. Prin urmare, este necesar să se facă referire la documentele pregătitoare, 
cum ar fi evaluarea impactului acestuia asupra documentului de lucru însoţitor al serviciilor 
Comisiei, și la o serie de comunicări relevante ale Comisiei, cu scopul de a obţine o mai 
bună înţelegere a implicaţiilor programului asupra dezvoltării politicii (în domeniile 
relevante) și a alocării bugetare în cadrul financiar multianual. 
 
Analiza programului propus examinează în primul rând contextul politicii europene. În mod 
concret, în timp ce noul program se dezvoltă în contextul unei generaţii de succes de 
programe anterioare, acesta abordează punctele slabe și limitările programelor anterioare, 
în special în ceea ce privește incapacitatea lor de a răspunde puternicei solicitări pentru 
subvenţii, fragmentarea și complexitatea lor, precum și faptul că nu sunt aliniate suficient 
la strategiile Uniunii. Programul integrat propus încearcă, de asemenea, să sporească 
contribuţia sa la macrostrategia pentru o creștere inteligentă, durabilă și favorabilă 
incluziunii, Europa 2020, precum și la politicile sectoriale pentru educaţie și formare (ET 
2020) și pentru tineret (strategia pentru tineret) ale Uniunii. Analiza revine ulterior la 
contextul propus al programului, concret, la acţiunile și bugetele planificate (în măsura în 
care aceste elemente sunt incluse suficient de detaliat în regulamentul planificat sau în alte 
documente relevante ale Comisiei) și la modelul propus pentru punerea în aplicare a 
programului la nivelul UE și al statelor membre. 
 
Analiza noului program propus atrage atenţia, în special, asupra următoarelor puncte: 
 

 Oportunităţile și riscurile asociate domeniului general de aplicare și arhitecturii 
programului. Propunerea urmărește să crească în mod semnificativ volumul și 
bugetul activităţilor și intenţionează să consolideze diferitele activităţi ale instituţiilor 
UE în domeniile educaţiei și al formării profesionale (într-o perspectivă a învăţării pe 
tot parcursul vieţii), tineretului (învăţarea informală) și al sporturilor pentru toţi (o 
activitate incipientă la nivelul UE) și, în cele din urmă, să „raţionalizeze” cele mai 
multe dintre aceste activităţi prin intermediul a trei acţiuni-cheie (mobilitate, 
proiectele de cooperare și sprijinul politic). 
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 Incertitudinile care rezultă din definiţiile vagi, scurte sau absente ale grupurilor și 
persoanelor eligibile, liniile de acţiune „vechi” și „noi” propuse și alocarea planificată 
a bugetului. Răspunsul la unele dintre aceste îndoieli poate fi găsit – într-o măsură 
limitată – nu în regulament, ci în documentele însoţitoare (i.e. fără caracter de 
angajament ) și în alte informaţii publicate de către Comisia Europeană. Cu toate 
acestea, acest fapt creează un nivel semnificativ de incertitudine în legătură cu 
conţinutul actual și cu priorităţile programului (planificate) de-a lungul celor șapte 
ani ai duratei sale. 
 

 Oportunităţile și riscurile asociate „raţionalizării” propuse cu privire la cele mai 
actuale activităţi prin trei tipuri de „acţiuni-cheie”: 1) mobilitatea persoanelor; 2) 
diferite tipuri de proiecte comune care vizează creșterea/îmbunătăţirea cooperării 
între instituţiile educaţionale cu mediul lor economic și social, împreună cu 
dezvoltarea capacităţilor în ţările vecine; și 3) o utilizare mai concentrată a 
programului în sprijinul dezvoltării politicilor pentru învăţământul superior, școlar, 
profesional și pentru adulţi, precum și pentru tineri și sporturi. 
 

 Argumentele pro și contra privind punerea în aplicare propusă și modelul de 
management, în special cu privire la limitările „raţionalizării” prevăzute, utilizarea de 
subvenţii forfetare, încrederea în organisme intermediare cum ar fi universităţile, 
școlile sau organizaţiile de tineret în vederea acordării de subvenţii persoanelor, 
precum și rolul prevăzut pentru statele membre în modelul de gestionare partajată 
între Comisie, Agenţia Executivă, agenţiile naţionale (coordonatoare) și Comitetul 
pentru Program. 

 
Recomandări 
 
Nota informativă conţine o listă de zece recomandări pentru Parlamentul European a căror 
menire principală  este de a asigura faptul că integrarea și raţionalizarea propuse ale 
activităţilor UE în diferitele sectoare ale educaţiei, tineretului și sporturilor sunt asociate cu 
acordarea unei atenţii suficiente diferitelor necesităţi ale fiecăruia dintre aceste sectoare. 
Nota informativă subliniază, de asemenea, importanţa asigurării faptului că binecunoscutul 
și extrem de respectatul nume de marcă „Erasmus” este aplicat în mod adecvat, precum și 
că alocarea bugetului și conţinutul programului sunt suficient de detaliate pentru a asigura 
distribuirea către diverse grupuri de beneficiari pe parcursul celor șapte ani de 
implementare a programului. 
 
Mai precis, cele zece recomandări propun ca Parlamentul European : 
 

1. să recunoască faptul că propunerea Comisiei subliniază în mod corect necesitatea 
ca UE să investească mult mai mult decât până în prezent în educaţie, formare 
profesională și tineret, o modificare care ar necesita, într-adevăr, o mai bună 
aliniere la strategiile Uniunii pentru creștere și ocuparea forţei de muncă și să 
includă un nivel suficient de integrare și raţionalizare a programelor în domenii de 
politici cum ar fi învăţământul superior, în care astfel de programe sunt în prezent 
mult prea numeroase și fragmentate. 

 
2. să aducă în discuţie strategia generală de raţionalizare în politicile sectoriale 

propuse pentru programul integrat și sugerata utilizare a numelui „Erasmus” 
(concret, Erasmus pentru toţi) pentru un spectru larg de activităţi care depășesc 
mult utilizarea sa actuală în învăţământul superior. Deși se recomandă ca 
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sectoarele individuale ale programului să-și păstreze propria identitate, acestea nu 
ar trebui numite „Școala Erasmus”, „Erasmus pentru tineri” etc. 

 
3. să exploreze posibilitatea de a remodela programul integrat astfel încât să 

sublinieze raţionalizarea în cadrul diferitelor domenii politice, mai curând decât 
dincolo de ele. să reunească diferite domenii sub un acoperiș comun, global și să 
le raţionalizeze, astfel cum este prevăzut în trei acţiuni-cheie propuse (mobilitate, 
proiecte, sprijin privind politicile), nu ar trebui să implice sectoare distincte ale 
învăţământului superior, al celui școlar, profesional și al formării profesionale, al 
învăţământului pentru adulţi, pentru tineret (și sporturi, în cazul în care este 
păstrat) pierzându-și identitatea și nevoia pentru politici specifice – inclusiv 
necesitatea de a construi punţi mai solide între unele dintre aceste sectoare. Planul 
propus privind sporturile pentru toţi, o activitate aflată încă în fază incipientă, ar 
putea fi desfășurat separat de programul integrat propus sau ar putea fi integrat 
ca unul dintre multele elemente care contribuie la elaborarea de politici (cea de a 
3-a acţiune-cheie). 

 
4. subliniază importanţa regrupării și a raţionalizării diferitelor politici, instrumente și 

activităţi din sectorul învăţământului superior sub numele binecunoscut, stabilit și 
adecvat „Erasmus”. Toate activităţile externe din învăţământul superior 
(mobilitate, cooperare, consolidarea capacităţilor, dialogul politic cu ţările 
nemembre ale UE) ar putea fi integrate, raţionalizate și rezumate ca „Erasmus 
Mundus”, un nume de marcă deja binecunoscut în comunităţile din învăţământul 
superior din întreaga lume. 

 
5. să asigure stabilitate și continuitate pentru diferitele categorii de solicitanţi și 

factori de decizie politică. Acest fapt necesită norme mai detaliate cu privire la 
titularii eligibili de subvenţii (inclusiv proaspeţii absolvenţi din învăţământul 
superior și persoanele active deja pe piaţa muncii), viitorul domeniu de aplicare 
geografică „Erasmus Mundus”, tipurile de măsuri de sprijin care pot fi finanţate, și 
o alocare fixă de 80-85 % din finanţare către diferitele sectoare. 

 
6. să solicite o vedere de ansamblu clară cu privire la proporţia și măsura în care o 

alocare bugetară mai scăzută comparativ cu cea propusă ar afecta echilibrul global 
dintre activităţi și sectoare în cadrul programului. Acest fapt presupune 
identificarea în prealabil a acelor activităţi și părţi din buget care ar fi sistate sau 
reduse în cazul unui buget redus. 

 
7. să obiecteze cu privire la transferul propus de programe doctorale comune de la 

Erasmus Mundus către Marie Curie. O astfel de acţiune ar slăbi atractivitatea 
universităţilor europene, ar face mai dificilă dezvoltarea studiilor doctorale de înalt 
nivel în Europa și ar intra în contradicţie cu reformele de la Bologna bazate pe trei 
(nu două) niveluri de specializare. 

 
8. să susţină propunerea de a garanta studenţilor europeni facilităţi de împrumut 

pentru ciclul de studii pe bază de program integral, cu condiţia ca Uniunea să nu 
fie asociată în niciun alt mod decât în calitate de garant în numele studenţilor și 
atât timp cât este limpede că aceasta este numai una dintr-o serie de opţiuni, 
deschise studenţilor aflaţi la nivel de masterat. 
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9. să solicite o dezbatere largă cu privire la necesitatea esenţială pentru un contact 
mai strâns între Uniune și acele persoane care beneficiază în realitate de subvenţii, 
să elaboreze și să implementeze proiecte pe teren sau să participe la ele. O 
consecinţă previzibilă a strategiei de implementare propuse pentru noul program 
(contracte mai puţine și mai mari, cu subvenţii care funcţionează prin intermediul 
organismelor intermediare) este aceea a distanţării programului de utilizatorii și 
beneficiarii săi individuali. 

 
10. să garanteze faptul că statele membre vor avea posibilitatea de a pune în aplicare 

programul în modul cel mai eficient (adică prin intermediul uneia sau al mai multor 
agenţii naţionale) și că li se permite nu numai să administreze, ci și să discute 
procedurile și problemele de management financiar, precum și aspecte legate de 
politici și de substanţă. 

 
Observaţii finale 
 
Observaţiile finale subliniază faptul că în timp ce obiectivele și aspiraţiile generale ale 
propunerii sunt în acord cu nevoia vitală a Europei de a investi mai mult și într-un mod mai 
inteligent în învăţământ, formare profesională și tineret, cu toate acestea, riscă să nu își 
atingă scopurile și obiectivele anunţate, deoarece reflectă o preponderenţă însemnată a 
consideraţiilor privind managementul în raport cu necesităţile reale pentru elaborarea de 
politici.  
 
Parlamentul European poate dori să utilizeze recomandările prezentate pentru a aborda 
punctele slabe ale propunerii, să aducă în discuţie unele dintre opţiunile propuse și să 
sugereze soluţii alternative, mai potrivite. Acesta poate, de asemenea, să profite de ocazia 
de a deschide o dezbatere fundamentală în legătură cu dimensiunea privind cetăţenia a 
activităţilor Uniunii și să încerce să evite modelul de management propus, bazat pe 
contracte extrem de mari, atribuite organismelor intermediare care favorizează organizaţiile 
mari și firmele de consultanţă și creează un decalaj și mai mare între instituţiile UE pe de o 
parte, și persoane și organizaţii mai mici, pe de altă parte. 


