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WSKAZÓWKI 

Komisja Budżetowa zwraca się do Komisji Kultury i Edukacji, jako komisji przedmiotowo 

właściwej, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji następujących 

wskazówek: 

1. podkreśla, że program Erasmus+ jest głównym programem UE w zakresie mobilności, 

kształcenia i szkolenia, na który przeznaczono o 40 % więcej środków w budżecie w 

porównaniu z latami 2007–2013, z uwagi na jego pozytywne wyniki oraz duże 

zainteresowanie; 

2. uznaje, że inwestycje z budżetu UE w ramach programu Erasmus+ przyczyniają się w 

znacznym stopniu do podnoszenia umiejętności, zwiększania zatrudnienia i ograniczania 

ryzyka długoterminowego bezrobocia wśród młodych Europejczyków, a także do 

aktywnego obywatelstwa i społecznego włączenia młodych ludzi; 

3. z zadowoleniem przyjmuje strukturę programu z odrębnymi rozdziałami budżetowymi dla 

każdego sektora i zachęca Komisję do zachowania odrębnych rozdziałów budżetowych 

we wniosku dotyczącym nowej generacji programów; 

4. uznaje gospodarczą i społeczną wartość wolontariatu i zachęca Komisję do 

skuteczniejszego wspierania organizacji opartych na wolontariacie wśród akcji programu; 

5. zwraca uwagę na dysproporcje regionalne na szczeblu UE oraz w obrębie państw 

członkowskich, związane z uczestnictwem w działaniach finansowanych w ramach 

programu Erasmus+; niepokoi się, że wskaźniki pomyślnie zrealizowanych działań w 

ramach programu kształtują się na stosunkowo niskim poziomie i są zróżnicowane w całej 

UE; domaga się ukierunkowanych i szybkich działań w celu zwiększenia uczestnictwa w 

programie i poprawy wskaźników dotyczących jego skuteczności bez względu na 

pochodzenie wnioskodawców dzięki przeznaczeniu części finansowania na konkretne 

działania promujące i uwrażliwiające, zwłaszcza w regionach, w których dostęp do 

funduszu jest jeszcze niewielki; 

6. z zadowoleniem przyjmuje wniosek Komisji w sprawie zwiększenia środków na 

zobowiązania w ramach programu Erasmus+ o 200 mln EUR w pozostałym okresie 

obowiązywania realizowanych obecnie wieloletnich ram finansowych oraz w sprawie 

zwiększenia środków na płatności o 4,5 % w projekcie budżetu na 2017 r.; apeluje 

zwłaszcza do Komisji o zwrócenie szczególnej uwagi na długoterminową mobilność 

uczniów zawodu przy przydzielaniu stypendiów w ramach programu Erasmus+; zwraca 

uwagę, że 48 % krajowych agencji donosi, że poziom finansowania działań w ramach 

programu jest zbyt niski; domaga się, by Komisja zaproponowała odpowiedni wieloletni 

plan płatności i zachęca ją do zaproponowania poziomu rocznego finansowania kolejnej 

generacji programów na co najmniej tym samym poziomie, co w ostatnim roku wdrażania 

obecnych ram; proponuje Komisji zbadanie możliwości zwiększenia wstępnego 

finansowania; 

7. zwraca uwagę, że bardziej pozytywny wpływ dotacji na rzecz mobilności w ramach 

programu Erasmus+ w państwach Europy Wschodniej i Południowej, a także większe 

zainteresowanie takimi dotacjami stanowią kontrast w stosunku do ograniczonego 

całkowitego budżetu programu, co skutkuje wysokim odsetkiem odrzuconych wniosków; 
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proponuje Komisji nasilenie działań mających na celu promowanie mobilności od Europy 

Zachodniej po Europę Wschodnią; 

8. podkreśla, że rosnące zainteresowanie Europejczyków programem Erasmus+ można 

najlepiej zaobserwować w przypadku rozdziału programu poświęconego młodzieży; 

zauważa, że obecnie 36 % wszystkich podań w ramach programu Erasmus+ dotyczy 

młodzieży, co stanowi 60-cio procentowy wzrost liczby podań między 2014 r. a 2016 r.; 

9. zachęca Komisję oraz, odpowiednio, Dyrekcję Generalną ds. Edukacji i Kultury w 

Komisji Europejskiej (DG EAC), a także Agencję Wykonawczą ds. Edukacji, Kultury i 

Sektora Audiowizualnego (EACEA), aby nadal sprzyjały akcjom zdecentralizowanym, 

takim jak akcja kluczowa 2, przez proponowanie finansowania odpowiedniego i 

proporcjonalnego do rozmiaru działań; 

10. zauważa, że wdrażanie programu Erasmus+ w regionach UE ukazuje różne potrzeby w 

zakresie finansowania i priorytetów działań, co zmusza niektóre państwa członkowskie do 

zmiany celu programu dla zapewnienia uzyskania najlepszych efektów z wydatkowanych 

środków; 

11. jest zaniepokojony trudnościami napotykanymi przez agencje krajowe w interpretacji i 

stosowaniu zasad programu; przypomina, że w ramach działań zdecentralizowanych 

zarządza się 82 % budżetu programu Erasmus+; wzywa Komisję do uproszczenia definicji 

i usprawnienia wytycznych dotyczących działań zdecentralizowanych dla zapewnienia 

najlepszych wyników dla budżetu UE oraz dla unikania poziomu błędu; 

12. zwraca uwagę, że 75 % krajowych agencji odnotowało wysokie obciążenie 

administracyjne, co obniża potencjał inwestycyjny unijnego budżetu i może bezpośrednio 

zagrozić beneficjentom; domaga się, by DG EAC oraz Agencja Wykonawcza ds. 

Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego usprawniły realizację programu, zwłaszcza 

procesu składania wniosków; 

13. z zadowoleniem przyjmuje uproszczone zarządzanie finansami oraz wykorzystanie 

systemu kosztów jednostkowych; zauważa, że z uwagi na wymogi regulacyjne niektóre 

państwa członkowskie nie mogą zastosować tego systemu lub uważają, że poziom 

kosztów jest nieadekwatny do kosztów rzeczywistych; jest zaniepokojony faktem, że 

agencje krajowe odnotowują wyższe obciążenie administracyjne; 

14. uważa, że należy regularnie oceniać i zwiększać wydajność krajowych agencji, aby strzec 

wyników działań finansowanych przez UE; uznaje, że w tym kontekście kluczowe 

powinny być wskaźniki uczestnictwa oraz doświadczenia uczestników i partnerów; 

15. wspiera rosnącą skuteczność i efektywność dzięki projektom na większą skalę; zauważa 

jednak, że niezbędna jest równowaga między małymi a dużymi grupami wnioskujących; 

16. ubolewa, że z uwagi na wysoki poziom obciążeń administracyjnych finansowanie z 

programu Erasmus+ może okazać się nieosiągalne dla mniejszych organizacji; uważa, że 

należy ograniczyć biurokrację i uprościć wymogi w zakresie sprawozdawczości; 

17. ubolewa, że przedłużające się terminy płatności w programie Erasmus+ utrudniają 

mniejszym organizacjom ubieganie się o finansowanie; 
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18. jest zdania, że należy uznać wolontariat za kwalifikujące się źródło własnego wkładu do 

budżetu projektu, gdyż ułatwia to udział mniejszych organizacji w programie. 
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