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 ET 

ETTEPANEKUD 

Eelarvekomisjon palub vastutaval kultuuri- ja hariduskomisjonil lisada oma resolutsiooni 

ettepanekusse järgmised ettepanekud: 

1. juhib tähelepanu sellele, et programm „Erasmus+“ on Euroopa liikuvuse, hariduse ja 

koolituse juhtprogramm, millele on seoses positiivsete tulemuste ja suure nõudlusega 

määratud 40 %-line eelarve suurendamine võrreldes perioodiga 2007–2013; 

2. tunnistab, et investeeringud ELi eelarvest programmi „Erasmus+“ raames aitavad 

märkimisväärselt kaasa noorte eurooplaste oskuste täienemisele, tööalasele 

konkurentsivõimele ning pikaajalise töötuse ohu vähendamisele, samuti noorte inimeste 

kodanikuaktiivsuse arengule ja sotsiaalsele kaasatusele; 

3. peab tervitatavaks programmi struktuuri, kus igal sektoril on oma eelarve peatükk ja 

soovitab komisjonil säilitada eraldi eelarve peatükid ka järgmise põlvkonna 

programmides; 

4. tunnistab vabatahtliku töö majanduslikku ja sotsiaalset väärtust ja soovitab komisjonil 

vabatahtlikkusel põhinevaid organisatsioone programmi meetmete kaudu tõhusamalt 

toetada; 

5. märgib, et programmi „Erasmus+“ rahastatud tegevustes osalejate hulk ei ole ELi tasandil 

ega liikmesriikides piirkonniti tasakaalus; tunneb muret selle pärast, et edukuse määr on 

olnud võrdlemisi väike ning Euroopa erinevates osades varieeruv; nõuab sihipärast ja 

õigeaegset tegutsemist osavõtjate arvu suurendamiseks ja programmi edukuse 

parandamiseks, olenemata taotlejate päritolust, püüdes määrata osa rahalistest vahenditest 

sihtotstarbeliselt eri meetmetele, et edendada ja tõsta teadlikkust sellest algatusest, 

eelkõige piirkondades, kus juurdepääs rahastamisele on jäänud suhteliselt nõrgaks; 

6. kiidab heaks komisjoni ettepaneku suurendada programmiga „Erasmus+“ seotud 

kulukohustusi 200 miljoni euro võrra kehtiva mitmeaastase finantsraamistiku lõpuni ning 

suurendada maksete summat 2017. aasta eelarveprojektis 4,5 %; palub komisjonil pöörata 

programmi „Erasmus+“ toetuste jagamisel erilist tähelepanu praktikantide pikaajalisele 

liikuvusele; märgib, et 48 % riiklikest ametitest väidavad, et programmi meetmed on 

alarahastatud; kutsub komisjoni üles esitama asjakohast mitmeaastast maksekava ja 

soovitab komisjonil teha ettepanek järgmise põlvkonna programmide iga-aastaseks 

rahastamiseks vähemalt samal tasemel, nagu see oli käesoleva raamistiku rakendamise 

viimasel aastal; teeb komisjonile ettepaneku uurida eelfinantseerimise võimalust; 

7. märgib, et programmi „Erasmus+“ üldine piiratud eelarve on vastuolus programmi 

liikuvustoetuste suurema positiivse mõju ja nõudlusega Ida- ja Lõuna-Euroopas, viies 

suure hulga tagasilükatud taotlusteni; teeb komisjonile ettepaneku tugevdada jõupingutusi 

liikuvuse suurendamiseks Lääne-Euroopast Ida-Euroopasse; 

8. rõhutab, et programmi noortele suunatud peatükk kannatab Euroopa kodanike üha 

kasvava huvi tõttu programmi „Erasmus+“ vastu kõige enam; märgib, et praegu on 36 % 

kõikidest programmi „Erasmus+“ raames esitatud avaldustest seotud noortevaldkonnaga, 

seejuures kasvas avalduste arv aastatel 2014–2016 60 %; 
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9. kutsub komisjoni, eelkõige komisjoni hariduse ja kultuuri peadirektoraati (DG EAC) ning 

Hariduse, Audiovisuaalvaldkonna ja Kultuuri Rakendusametit (EACEA) üles jätkuvalt 

edendama detsentraliseeritud tegevust, nagu seda on juhtmeede 2 (Key Action 2) ning 

pakkuma asjakohast rahastamist, mis vastab meetme suurusele; 

10. märgib, et programmi „Erasmus+“ rakendamine ELi piirkondades toob esile tõsiasja, et 

rahastamise vajadus ja meetmete rõhuasetus on erinev, ning et vahendi kulutõhusaks 

rakendamiseks tuleb mõnel liikmesriigil toetusmeetmete raskuspunkti kohandada; 

11. tunneb murega asjaolu pärast, et riiklikel ametitel on raskusi programmi eeskirjade 

tõlgendamise ja rakendamisega; tuletab meelde, et 82 % programmi „Erasmus+“ eelarvest 

hallatakse detsentraliseeritud meetmete raames; palub komisjonil ühtlustada mõisteid ja 

parandada detsentraliseeritud meetmete esialgseid juhiseid, et tagada parimad tulemused 

ELi eelarve seisukohast ja vältida veamäärasid; 

12. märgib, et 75 % riiklikest ametitest on teada andnud suurest halduskoormusest, mis 

vähendab ELi eelarve investeerimissuutlikkust ja võib otseselt halvendada toetusesaajate 

olukorda; kutsub DG EAC-d ja EACEA-d üles parandama rakendamist, eriti 

taotlemisprotsessis; 

13. peab tervitatavaks lihtsustatud finantsjuhtimist ja ühikukulu süsteemi kasutamist; märgib, 

et vastavalt regulatiivsetele nõuetele ei ole mõnel liikmesriigil võimalik seda süsteemi 

rakendada või ei ole ettenähtud kulude tase võrreldes tegelike kuludega piisav; peab 

murettekitavaks asjaolu, et riiklikud ametid teatavad suurematest auditeerimiskuludest; 

14. on veendunud, et riiklike ametite tulemuslikkust tuleks regulaarselt hinnata ja parandada, 

et tagada ELi rahastatavate tegevuste tulemuslikkus; tunnistab, et eelnevaga seoses tuleks 

kõige tähtsamaks pidada osalemismäära ning osalejate ja partnerite kogemusi. 

15. toetab suurema tulemuslikkuse ja tõhususe saavutamist laiaulatuslikumate projektide 

kaudu; märgib aga, et väikeste ja suurte taotlejate rühmade vahel peab valitsema tasakaal; 

16. peab kahetsusväärseks asjaolu, et seoses suure halduskoormusega võib programm 

„Erasmus+“ jääda väiksematele organisatsioonidele kättesaamatuks; on veendunud, et 

bürokraatia- ja aruandlusnõuded tuleb muuta lihtsamaks; 

17. peab kahetsusväärseks, et programmi „Erasmus+“ pikad makseperioodid mõjutavad 

väiksemate organisatsioonide võimalusi rahalisi vahendeid taotleda; 

18. on seisukohal, et vabatahtlik tegevus kui omaosalus programmi eelarves tuleks lugeda 

rahastamiskõlblikuks, kuna see hõlbustaks väiksematel organisatsioonidel osalemist. 
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