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SUGESTII 

Comisia pentru bugete recomandă Comisiei pentru cultură și educație, competentă în fond, 

includerea următoarelor sugestii în propunerea de rezoluție ce urmează a fi adoptată: 

1. subliniază că Erasmus+ este programul emblematic al UE în domeniul mobilității, 

educației și formării, și i-a fost alocată o majorare bugetară de 40 % comparativ cu 

perioada 2007-2013, având în vedere rezultatele pozitive și cererea ridicată; 

2. recunoaște faptul că investițiile de la bugetul UE în cadrul Erasmus+ contribuie în mod 

semnificativ la îmbunătățirea competențelor și a capacității de inserție profesională, 

precum și la diminuarea riscului de șomaj pe termen lung pentru tinerii europeni, la 

cetățenia activă și la incluziunea socială a tinerilor; 

3. salută structura programului, cu capitole bugetare separate pentru fiecare sector și 

încurajează Comisia să o păstreze în propunerea referitoare la următoarea generație de 

programe; 

4. recunoaște valoarea economică și socială a voluntariatului și încurajează Comisia să 

sprijine mai mult organizațiile bazate pe voluntariat prin acțiunile programului; 

5. constată o serie de dezechilibre regionale, la nivelul UE și zonale, în interiorul statelor 

membre, în participarea la acțiunile finanțate prin Erasmus+; este preocupat de faptul că 

ratele de reușită a acțiunilor acestuia sunt relativ scăzute și divergente pe teritoriul UE; 

solicită măsuri direcționate și rapide pentru a crește participarea și pentru a îmbunătăți 

ratele de reușită, indiferent de originea solicitanților, care să vizeze direcționarea unei 

părți a finanțărilor în acțiuni specifice de promovare și de informare, în special în acele 

regiuni în care accesul la fonduri este încă scăzut; 

6. salută propunerea Comisiei de a majora angajamentele pentru Erasmus+ cu 200 de 

milioane EUR pentru restul actualului CFM și de a crește plățile cu 4,5 % în proiectul de 

buget 2017; invită în special Comisia ca, la atribuirea burselor Erasmus+, să acorde o 

atenție deosebită mobilității de lungă durată a ucenicilor; ia act de faptul că 48 % dintre 

agențiile naționale raportează că acțiunile programului sunt subfinanțate; invită Comisia 

să propună un plan adecvat de finanțare multianuală și o încurajează să propună, pentru 

următoarea generație de programe, un nivel de finanțare anuală cel puțin egal cu cel din 

ultimul an de aplicare a cadrului actual; propune explorarea de către Comisie a posibilității 

de a crește prefinanțarea; 

7. ia act de faptul că efectele pozitive mai accentuate și cererea mai mare de granturi de 

mobilitate Erasmus+ în Europa de Est și de Sud se lovesc de incompatibilitatea cu un 

buget global al programului limitat, ceea ce conduce la un procent ridicat de cereri 

respinse; propune Comisiei să își intensifice eforturile pentru a promova mobilitatea 

dinspre vestul Europei spre est; 

8. subliniază că, dintre capitolele programului, capitolul dedicat tinerilor este cel mai afectat 

ca urmare a creșterii interesului cetățenilor europeni pentru Erasmus+; menționează că, în 

prezent, 36 % dintre cererile Erasmus+ sunt în domeniul tineretului, înregistrându-se o 

creștere de 60 % a numărului de cereri între 2014 și 2016;  
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9. invită Comisia și, respectiv, Direcția Generală Educație și Cultură (DG EAC) și Agenția 

Executivă pentru Educație, Audiovizual și Cultură (AEEAC) să facă posibilă o promovare 

mai intensă a acțiunilor descentralizate, precum acțiunea-cheie 2, propunând finanțări 

adecvate și proporționale cu dimensiunea acțiunilor; 

10. observă că implementarea Erasmus+ în regiunile UE arată că există cereri de finanțare și 

priorități de intervenție diferite, care impun ca anumite state membre să reorienteze 

intervenția programului pentru a asigura rentabilitatea banilor cheltuiți; 

11. este preocupat de dificultățile întâmpinate de agențiile naționale în interpretarea și 

aplicarea normelor programului; reamintește că 82 % din bugetul Erasmus+ este gestionat 

în cadrul unor acțiuni descentralizate; invită Comisia să simplifice definițiile și să 

îmbunătățească orientările privind acțiunile descentralizate, pentru a asigura rezultate 

optime pentru bugetul UE și pentru a evita ratele de eroare; 

12. ia act de faptul că 75 % dintre agențiile naționale au semnalat complicații administrative 

considerabile, ceea ce scade capacitatea de investiție a bugetului UE și riscă să afecteze 

direct beneficiarii; solicită DG EAC și AEEAC să îmbunătățească implementarea, în 

special în procesul de tratare a cererilor; 

13. salută gestiunea financiară simplificată și utilizarea sistemului de cost unitar; menționează 

că unele state membre nu pot aplica acest sistem din cauza unor cerințe normative sau 

pentru că consideră nivelurile costurilor inadecvate în raport cu costurile reale; este 

preocupat de faptul că agențiile naționale raportează sarcini de audit mai mari; 

14. consideră că performanțele agențiilor naționale ar trebui evaluate și îmbunătățite periodic, 

pentru a garanta performanța acțiunilor finanțate de UE; ia act de faptul că ratele de 

participare și experiența participanților și a partenerilor ar trebui să constituie un element 

esențial în această privință; 

15. susține creșterea eficienței și a eficacității prin programe mai ample; remarcă, cu toate 

acestea, că ar trebui să existe un echilibru între grupurile mici și grupurile mari de 

solicitanți; 

16. regretă că, din cauza complicațiilor administrative mari, finanțarea Erasmus+ este uneori 

inaccesibilă pentru organizațiile mai mici; consideră că birocrația și cerințele de raportare 

ar trebui simplificate; 

17. regretă că termenele de plată lungi din cadrul Erasmus+ au un impact negativ asupra 

posibilităților organizațiilor mai mici de a solicita finanțare; 

18. consideră că voluntariatul ar trebui să fie eligibil ca sursă de contribuție proprie la bugetul 

proiectului, întrucât acest lucru ar facilita participarea organizațiilor mai mici. 
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