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JAVASLATOK 

A Költségvetési Bizottság felkéri a Kulturális és Oktatási Bizottságot mint illetékes 

bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele az alábbi módosításokat: 

1. rámutat, hogy az Erasmus+ az Unió kitüntetett mobilitási, oktatási és képzési programja, 

amely a 2007 és 2013 közötti időszakhoz képest a jó eredmények és a számos támogatási 

igény miatt 40%-os költségvetési emelést kapott; 

2. tudatában van, hogy az Erasmus+ uniós költségvetéséből fedezett beruházások jelentősen 

hozzájárulnak a készségfejlesztési és foglalkoztathatósági programokhoz, az európai 

fiatalok hosszú távú munkanélküliségének csökkentéséhez, valamint a fiatalok aktív 

polgári szerepvállalásához és társadalmi befogadásukhoz; 

3. üdvözli, hogy a program külön költségvetési fejezeteket szentel az egyes területeknek, és 

ösztönzi a Bizottságot, hogy a kifizetések következő generációjára vonatkozó javaslatában 

is tartsa meg a külön költségvetési fejezeteket; 

4. elismeri az önkéntesség gazdasági és társadalmi értékét, és ösztönzi a Bizottságot, hogy a 

programokon keresztül fokozottan támogassa az önkéntes munkán alapuló szervezeteket; 

5. észrevételezi az Erasmus+ által fedezett fellépésekben való részvétel terén uniós szinten és 

a tagállamok térségei között mutatkozó régiónkénti különbségeket; aggodalmának ad 

hangot amiatt, hogy a fellépések sikerességi aránya alacsony, és az EU-n belül egymástól 

eltérő; célzott és időben végrehajtott fellépésekre szólít fel a részvételi arány növelése és a 

sikeresség fokozása érdekében – a pályázók származására tekintet nélkül –azzal a céllal, 

hogy a finanszírozás egy részét a kezdeményezést előmozdító és népszerűsítő egyedi 

intézkedésekre lehessen előirányozni különösen azokban a régiókban, ahol a pályázati 

lehetőségek viszonylag korlátozottak; 

6. üdvözli a Bizottságnak azt a javaslatát, hogy az Erasmus+ előirányzatait 200 millió 

euróval növeljék a jelenlegi többéves pénzügyi keret hátralévő idejére, és hogy a 

kifizetéseket a 2017. évi költségvetési tervezetben 4,5%-kal növeljék; felhívja a 

Bizottságot, hogy az Erasmus támogatások odaítélésekor fordítson kiemelt figyelmet a 

gyakornokok hosszú távú mobilitására; rámutat, hogy a nemzeti ügynökségek 48%-a 

szerint programjaik alulfinanszírozottak; felhívja a Bizottságot, hogy tegyen javaslatot 

megfelelő, többéves kifizetési tervre, és ösztönzi a Bizottságot, hogy a programok 

következő generációja számára legalább olyan szintű éves támogatást irányozzon elő, 

mint a jelenlegi keret megvalósításának utolsó évében; javasolja, hogy a Bizottság vegye 

fontolóra az előfinanszírozás növelésének lehetőségét; 

7. rámutat, hogy az Erasmus+ mobilitási támogatásnak nagyon pozitív hatása van és aziránt 

nagy az igény Kelet- és Dél-Európában, ugyanakkor a program költségvetése korlátozott, 

így sok jelentkezőt el kell utasítani; javasolja, hogy a Bizottság fokozza erőfeszítéseit az 

Európa nyugati részéről keleti irányba való mobilitás előmozdítására; 

8. rámutat, hogy az Erasmus+-on belül az európai polgárok érdeklődése leginkább az 

ifjúsági fejezet iránt nőtt meg; megjegyzi, hogy jelenleg az Erasmus+ kérelmek 36%-át az 

ifjúsági fejezet alatt nyújtják be, és hogy 2014 és 2016 között a kérelmek száma 60%-kal 

nőtt; 
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9. felhívja a Bizottságot, az Európai Bizottság Oktatásügyi és Kulturális Főigazgatóságát 

(DG EAC) és az Oktatási, Audiovizuális és Kulturális Végrehajtó Ügynökséget 

(EACEA), hogy tegyék lehetővé a 2. fő intézkedéshez hasonló decentralizált fellépések 

körének bővítését azáltal, hogy az intézkedések méretének megfelelő és azzal arányos 

finanszírozásra tesznek javaslatot; 

10. rámutat, hogy az Erasmus+ végrehajtása a különböző uniós régiókban eltérő 

finanszírozási igényeket és intervenciós politikákat kíván meg, ezért egyes tagállamoknak 

az elköltött összegek költséghatékonyságának biztosítása érdekében újra kell kalibrálniuk 

a programokat; 

11. aggodalmának ad hangot amiatt, hogy a nemzeti hatóságok nehezen tudják értelmezni és 

alkalmazni a programokra vonatkozó szabályokat; emlékeztet arra, hogy az Erasmus+ 

költségvetésének 82%-át decentralizáltan kezelik; felhívja a Bizottságot, hogy 

egységesítse a meghatározásokat, és javítsa a decentralizált fellépésekre vonatkozó 

iránymutatásokat annak érdekében, hogy az uniós költségvetés szempontjából a legjobb 

eredményeket lehessen elérni, és hogy el lehessen kerülni a hibákat; 

12. tudomásul veszi, hogy a nemzeti ügynökségek 75%-a jelentős adminisztratív terhelésről 

számolt be, ami csökkenti az uniós költségvetés befektetési kapacitását, és közvetlen 

kihatással lehet a kedvezményezettekre; felhívja az Európai Bizottság Oktatásügyi és 

Kulturális Főigazgatóságát (DG EAC) és az Oktatási, Audiovizuális és Kulturális 

Végrehajtó Ügynökséget (EACEA), hogy javítsák a végrehajtást, különösen ami a 

jelentkezési eljárást illeti; 

13. üdvözli az egyszerűsített irányítást és az egységköltség alapú rendszer bevezetését; 

megjegyzi, hogy szabályozási előírások miatt egyes tagállamok nem tudják alkalmazni ezt 

a rendszert, illetve a költségeket a tényleges bekerülési költséghez képest nem tartják 

elfogadhatónak; aggodalmának ad hangot amiatt, hogy a nemzeti hatóságok szerint az 

auditálási feladatok megnövekedtek; 

14. úgy véli, hogy rendszeresen értékelni kell a nemzeti ügynökségek teljesítményét, és azt az 

uniós finanszírozású programok teljesítményének fenntartása érdekében javítani kell; 

rámutat, hogy a részvételi aránynak, illetve a résztvevők és a partnerek tapasztalatának 

alapvető szerepet kellene játszania e tekintetben; 

15. támogatja, hogy a nagy léptékű projekteken keresztül növeljék a hatékonyságot és az 

eredményességet; rámutat azonban, hogy a kérelmezők kis és nagy csoportjai között 

egyensúlynak kell lennie; 

16. sajnálatának ad hangot amiatt, hogy a nagyarányú adminisztratív teher miatt az Erasmus+ 

támogatás a kisebb szervezetek számára nem elérhető; úgy véli, hogy egyszerűsíteni kell a 

bürokratikus és jelentéstételi követelményeket; 

17. sajnálatának ad hangot amiatt, hogy az Erasmus+ hosszadalmas kifizetési időszakai miatt 

a kisebb szervezeteknek kevesebb lehetőségük van arra, hogy támogatásért 

folyamodjanak; 

18. kéri, hogy a projekt költségvetéséhez való saját hozzájárulás forrásaként szóba jöhessen az 

önkéntesség is, mivel ez megkönnyíti a kisebb szervezetek részvételi lehetőségét. 
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