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FÖRSLAG 

Budgetutskottet uppmanar utskottet för kultur och utbildning att som ansvarigt utskott infoga 

följande i sitt resolutionsförslag: 

1. Europaparlamentet påpekar att Erasmus+ är EU:s flaggskeppsprogram för rörlighet och 

utbildning och att det har fått en 40-procentig budgetökning jämfört med perioden 

2007–2013 på grund av de positiva resultaten och den stora efterfrågan. 

2. Europaparlamentet erkänner att investeringarna från EU-budgeten inom ramen för 

Erasmus+ bidrar väsentligt till kompetenshöjning, anställbarhet och en minskad risk för 

långtidsarbetslöshet bland unga i Europa samt till aktivt medborgarskap och social 

integrering av unga människor. 

3. Europaparlamentet gläder sig över programmets struktur med separata budgetkapitel för 

varje sektor, och uppmanar kommissionen att behålla de separata budgetkapitlen i 

förslaget till nästa programgeneration. 

4. Europaparlamentet erkänner det ekonomiska och sociala värdet av frivilligarbete, och 

uppmanar kommissionen att bättre stödja frivilligorganisationer i alla åtgärder inom 

programmet. 

5. Europaparlamentet noterar de regionala skillnaderna på EU-nivå och mellan vissa 

områden inom medlemsstaterna vad gäller deltagandet i åtgärder finansierade av 

Erasmus+. Parlamentet är oroat över att relativt få av dessa åtgärder är framgångsrika, 

och över att framgångarna varierar inom EU. Parlamentet efterlyser riktade och 

lämpliga insatser för att bredda deltagandet och nå större framgång oavsett de sökandes 

ursprung. Syftet med insatserna är att öronmärka en del av finansieringen till specifika 

åtgärder som främjar och ökar kunskapen om initiativet, i synnerhet i de regioner där 

tillgången till finansiering fortfarande är relativt låg. 

6. Europaparlamentet välkomnar kommissionens förslag att öka åtagandena för Erasmus+ 

med 200 miljoner euro för resten av den nuvarande fleråriga budgetramen och att öka 

betalningarna med 4,5 % i budgetförslaget för 2017. Parlamentet uppmanar 

kommissionen att särskilt uppmärksamma långvarig rörlighet för lärlingar vid 

tilldelningen av bidrag från Erasmus+. Parlamentet konstaterar att 48 % av de nationella 

programkontoren rapporterar att programmens åtgärder är underfinansierade. 

Parlamentet uppmanar kommissionen att föreslå en lämplig flerårig betalningsplan och 

uppmuntrar kommissionen att föreslå en årlig finansieringsnivå för nästa 

programgeneration som ligger på minst samma nivå som den under det sista 

genomförandeåret av den nuvarande ramen. Parlamentet föreslår att kommissionen ska 

undersöka möjligheten till ökad förfinansiering.  

7. Europaparlamentet noterar att den positiva effekten av och efterfrågan på Erasmus+ 

rörlighetsbidrag har ökat i östra och södra Europa, vilket står i kontrast till den 

begränsade sammanlagda programbudgeten som leder till att många ansökningar får 

avslag. Parlamentet föreslår att kommissionen trappar upp sina insatser för att främja 

rörlighet från västra till östra Europa. 

8. Europaparlamentet betonar att det är programmets ungdomskapitel som påverkas mest 
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av de europeiska medborgarnas ökade intresse för Erasmus+. Parlamentet noterar att för 

närvarande rör 36 % av alla ansökningar till Erasmus+ ungdomsområdet, vilket är en 

ökning på 60 % av ansökningarna mellan 2014 och 2016. 

9. Europaparlamentet uppmanar kommissionen liksom generaldirektoratet för utbildning 

och kultur (GD EAC) och genomförandeorganet för utbildning, audiovisuella medier 

och kultur (Eacea) att underlätta ytterligare främjande av decentraliserade åtgärder 

såsom nyckelåtgärd 2, genom att föreslå tillräcklig finansiering som står i proportion till 

åtgärderna. 

10. Europaparlamentet konstaterar att genomförandet av Erasmus+ i EU:s regioner visar att 

finansieringsbehoven och insatsprioriteringarna varierar, och att vissa medlemsstater 

därför måste ändra fokus på programinsatserna för att säkerställa att medlen används på 

ett kostnadseffektivt sätt. 

11. Europaparlamentet är bekymrat över att de nationella programkontoren har svårt att 

tolka och tillämpa programbestämmelserna. Parlamentet påminner om att 82 % av 

budgeten för Erasmus+ förvaltas inom ramen för decentraliserade åtgärder. Parlamentet 

uppmanar kommissionen att harmonisera definitionerna och förbättra riktlinjerna för 

decentraliserade åtgärder i syfte att säkerställa bästa resultat för EU:s budget och 

undvika fel. 

12. Europaparlamentet konstaterar att 75 % av de nationella programkontoren rapporterade 

en hög administrativ börda, vilket minskar EU-budgetens investeringskapacitet och 

riskerar att direkt påverka stödmottagarna. Parlamentet uppmanar DG EAC och Eacea 

att förbättra genomförandet, särskilt i ansökningsförfarandet. 

13. Europaparlamentet välkomnar den förenklade ekonomiska förvaltningen och införandet 

av ett system med kostnad per enhet. Parlamentet konstaterar att vissa medlemsstater på 

grund av regleringsmässiga krav inte tillämpar detta system eller anser att 

kostnadsnivåerna inte motsvarar de verkliga kostnaderna. Parlamentet är bekymrat över 

att de nationella programkontoren rapporterar en högre revisionsbörda. 

14. Europaparlamentet anser att de nationella programkontorens resultat regelbundet bör 

utvärderas och förbättras för att garantera att EU-finansierade åtgärder ger resultat. 

Parlamentet erkänner att deltagandet samt deltagarnas och partnernas erfarenhet bör stå 

i centrum i detta sammanhang. 

15. Europaparlamentet vill se ökad effektivitet och ändamålsenlighet genom större projekt. 

Parlamentet noterar dock att balans måste uppnås mellan små och stora sökandegrupper. 

16. Europaparlamentet beklagar att den omfattande byråkratin hindrar mindre 

organisationer från att få medel från Erasmus+. Parlamentet anser att byråkratin och 

rapporteringskraven bör förenklas. 

17. Europaparlamentet beklagar att de långa betalningsperioderna inom Erasmus+ påverkar 

de mindre organisationernas möjligheter att söka bidrag. 

18. Europaparlamentet menar att frivilligarbete bör kunna räknas som ett eget bidrag till 

projektets budget, eftersom detta underlättar mindre organisationers deltagande. 
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