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SUGGESTIES 

De Begrotingscommissie verzoekt de ten principale bevoegde Commissie cultuur en 

onderwijs onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te nemen: 

1. wijst erop dat Erasmus+ het vlaggenschipprogramma van de EU is op het gebied van 

mobiliteit, onderwijs en opleiding, en dat de middelen voor dit programma met 40 % zijn 

verhoogd ten opzichte van de periode 2007-2013, vanwege de positieve resultaten en de 

grote vraag; 

2. wijst erop dat investeringen afkomstig van de EU-begroting in het kader van Erasmus+ 

aanzienlijk bijdragen aan de verwerving van vaardigheden, de inzetbaarheid en een 

verlaagd risico op langdurige werkloosheid voor Europese jongeren, alsmede aan actief 

burgerschap en sociale inclusie van jongeren; 

3. is ingenomen met de structuur van het programma en de daarin vervatte afzonderlijke 

begrotingshoofdstukken per sector en spoort de Commissie aan om bij het voorstel voor 

de volgende generatie programma's deze afzonderlijke begrotingshoofdstukken te 

behouden; 

4. erkent de economische en sociale waarde van vrijwilligerswerk en moedigt de Commissie 

aan om in de verschillende acties in het kader van het programma vrijwilligersorganisaties 

beter te ondersteunen; 

5. wijst op regionale onevenwichtigheden op EU-niveau en tussen gebieden binnen 

EU-lidstaten bij de participatie aan acties gefinancierd met Erasmus+; is bezorgd over de 

relatief geringe mate van succes van de acties, waarbij binnen de EU grote verschillen 

optreden; roept op tot gerichte en tijdige acties om de participatie te vergroten en de mate 

van succes te verhogen, ongeacht de herkomst van de aanvragers, door een deel van de 

middelen voor specifieke promotie- en bewustmakingscampagnes te gebruiken, vooral in 

regio's waar is vastgesteld dat het programma nog weinig wordt benut; 

6. verwelkomt het voorstel van de Commissie om de vastleggingen voor Erasmus+ met 

200 miljoen EUR te verhogen voor de resterende duur van het huidige MFK, en om de 

betalingen op de ontwerpbegroting 2017 met 4,5 % te verhogen; vraagt de Commissie om 

haar aandacht bij het toekennen van Erasmusbeurzen specifiek te richten op de 

langetermijnmobiliteit van leerlingen; wijst erop dat 48 % van de nationale agentschappen 

(NA's) melden dat de acties in het kader van programma ondergefinancierd worden; 

verzoekt de Commissie een passend meerjarig betalingsplan voor te stellen en spoort de 

Commissie aan om voor de volgende generatie programma's ten minste hetzelfde 

jaarlijkse financieringsniveau voor te stellen als dat van het laatste jaar van de 

tenuitvoerlegging van het huidige kader; stelt voor dat de Commissie de mogelijkheid 

onderzoekt van hogere voorfinanciering; 

7. wijst erop dat het grotere positieve effect van en de hogere vraag naar mobiliteitsbeurzen 

in oostelijk en zuidelijk Europa niet wordt weerspiegeld in het beperkte totale budget voor 

het programma, hetgeen leidt tot een hoog percentage afgewezen aanvragen; stelt voor dat 

de Commissie meer in het werk stelt om de mobiliteit van West-Europa naar Oost-Europa 

te bevorderen; 
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8. beklemtoont dat binnen het programma het hoofdstuk voor jongeren het meest te maken 

heeft met een toenemende belangstelling van de Europese burgers voor Erasmus+; merkt 

op dat momenteel 36 % van alle Erasmus+-aanvragen betrekking heeft op het 

jeugdgedeelte en dat de aanvragen tussen 2014 en 2016 met 60 % zijn toegenomen; 

9. vraagt de Commissie, en respectievelijk het directoraat-generaal Onderwijs en Cultuur 

(DG EAC) en het Uitvoerend agentschap voor onderwijs, audiovisuele media en cultuur 

(EACEA), om verdere bevordering van gedecentraliseerde acties zoals kernactie 2 

mogelijk te maken door financiering voor te stellen die toereikend is en evenredig is met 

de omvang van de acties; 

10. merkt op dat uit de tenuitvoerlegging van Erasmus+ in de regio's van de EU blijkt dat er 

verschillende financieringsbehoeften en interventieprioriteiten bestaan waardoor sommige 

lidstaten de interventie in het kader van het programma dienen te heroriënteren om de 

kostenefficiëntie van het uitgegeven geld te garanderen; 

11. maakt zich zorgen over de moeilijkheden die nationale agentschappen ondervinden bij de 

interpretatie en toepassing van de regels van het programma; herinnert eraan dat 82 % van 

de begroting van Erasmus+ wordt beheerd onder gedecentraliseerde acties; verzoekt de 

Commissie om de definities op elkaar af te stemmen en de richtsnoeren voor 

gedecentraliseerde acties te verbeteren om de beste resultaten voor de EU-begroting te 

garanderen en om fouten te vermijden; 

12. wijst erop dat 75 % van de NA's heeft gemeld geconfronteerd te worden met een zware 

administratieve last, wat de investeringscapaciteit van de EU-begroting vermindert en 

rechtstreekse gevolgen voor de begunstigden dreigt te krijgen; verzoekt DG EAC en het 

EACEA de uitvoering te verbeteren, vooral wat betreft het aanvraagproces; 

13. is ingenomen met de vereenvoudiging van het financiële beheer en het gebruik van het 

systeem van eenheidskosten; merkt op dat sommige lidstaten dit systeem door 

regelgevingsvereisten niet kunnen toepassen of de kostenniveaus vergeleken met de reële 

kosten ontoereikend vinden; maakt zich zorgen over het feit dat nationale agentschappen 

melding maken van een hogere auditlast; 

14. is van mening dat de prestaties van de NA's geregeld geëvalueerd en verbeterd moeten 

worden om de resultaten van de door de EU gefinancierde acties te kunnen waarborgen; 

wijst erop dat de participatieniveaus en de ervaringen van de deelnemers en de partners in 

dit verband een hoofdrol moeten spelen. 

15. is voorstander van grotere doeltreffendheid en efficiëntie door middel van projecten op 

grotere schaal; merkt echter op dat er een evenwicht moet zijn tussen kleine en grote 

groepen aanvragers. 

16. betreurt dat door de hoge administratieve last Erasmus+-financiering voor kleinere 

organisaties onbereikbaar kan zijn; is van mening dat de bureaucratie en de 

rapportagevereisten dienen te worden vereenvoudigd; 

17. betreurt dat de lange betalingstermijnen binnen Erasmus+ gevolgen hebben voor 

mogelijkheden voor kleinere organisaties om financiering aan te vragen; 
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18. meent dat vrijwilligerswerk in aanmerking moet worden genomen als bron van eigen 

bijdragen aan de projectbegroting, aangezien dit de deelname van kleinere organisaties 

vergemakkelijkt. 
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