
AD\913191RO.doc PE491.064v02-00

RO Unită în diversitate RO

PARLAMENTUL EUROPEAN 2009 - 2014

Comisia pentru bugete

2011/0371(COD)

20.9.2012

AVIZ
al Comisiei pentru bugete

destinat Comisiei pentru cultură și educație

referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al 
Consiliului de instituire a acțiunii „ERASMUS PENTRU TOȚI” - Programul 
Uniunii pentru educație, formare, tineret și sport
(COM(2011)0788 – C7-0436/2011 – 2011/0371(COD))

Raportoare pentru aviz: Sidonia Elżbieta Jędrzejewska



PE491.064v02-00 2/14 AD\913191RO.doc

RO

PA_Legam



AD\913191RO.doc 3/14 PE491.064v02-00

RO

JUSTIFICARE SUCCINTĂ

La 23 noiembrie 2011, Comisia a adoptat propunerea sa de regulament de instituire a acțiunii 
„ERASMUS PENTRU TOȚI” - Programul Uniunii pentru educație, formare, tineret și sport.
Propunerea ține seama de rezultatele consultării publice efectuate și a patru evaluări de impact 
cu privire la cele trei programe existente în domeniu („Învățarea pe tot parcursul vieții”, 
„Tineretul în acțiune” și „Erasmus Mundus”) și respectiv la acțiunile pregătitoare în domeniul 
sportului menționate în CFM 2007-2013.
Analizarea rezultatelor a dus la decizia de a propune un program unic care să raționalizeze 
toate acțiunile Uniunii în domeniul educației, formării, tineretului și sportului. O asemenea 
abordare este coerentă cu cea prevăzută în Comunicarea din februarie 2012 a Comisiei 
Europene întitulată „O agendă de simplificare pentru CFM pentru perioada 2014-2020”, care 
definește strategia Comisiei pentru toate noile programe vizate de viitorul CFM în ceea ce 
privește raționalizarea instrumentelor existente, dezvoltarea unor sinergii mai bune între ele, 
reducerea birocrației și reducerea costurilor de administrare.

Din perspectiva Comisiei, această nouă structură va permite armonizarea și simplificarea 
normelor referitoare la programe pe baza alocării fondurilor în funcție de rezultatele obținute. 
Se instituie o legătură strictă cu dispozițiile din Regulamentul financiar.

Implicațiile bugetare 
Comisia propune un pachet financiar global indicativ de 19,1 milioane EUR pentru perioada 
2014-2020.
Majoritatea creditelor (17,3 milioane EUR) aparțin Rubricii 1a și sunt repartizate orientativ 
după cum urmează1:
– acțiunea-cheie 1 - mobilitatea persoanelor în scop educațional: 65% (circa 2/3 din bugetul 

disponibil);
– acțiunea-cheie 2 - cooperarea pentru inovare și bune practici: 26%,

– acțiunea-cheie 3 - sprijin pentru reformarea politicilor: 4%,
– granturi de funcționare pentru agențiile naționale: 3%,

– cheltuieli administrative: 2%.
În plus, în Comunicarea Comisiei privind acțiunea „Erasmus pentru toți” se precizează 
următoarea repartizare între diversele sectoare ale educației (care sunt aceleași cu nivelurile 
garantate cu programele corespunzătoare din 2007-2013):

– învățământul superior: 25%,
– educația și formarea profesională și învățământul pentru adulți: 17%,

din care învățământul pentru adulți: 2%,
– învățământul școlar: 7%,

– tineretul: 7%.
                                               
1 Inclusiv 2% pentru Jean Monnet și 1% pentru sport.
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Restul de 1 812 milioane EUR vor proveni din următoarele instrumente din rubrica 4: 
Instrumentul de cooperare pentru dezvoltare, Instrumentul european de vecinătate, 
Instrumentul de asistență pentru preaderare, Instrumentul de parteneriat și Fondul european de 
dezvoltare. Aceste credite vizează integrarea programelor internaționale existente („Erasmus 
Mundus”, „Tempus”, „Edulink” și „Alfa”).
În cadrul programului se va dedica un capitol specific sportului (1 % din buget) și un articol 
specific inițiativei Jean Monnet (2 % din buget).
Alocările de fonduri vor fi decise multianual, pe 4 și respectiv 3 ani, pentru a putea garanta 
stabilitatea proiectelor.
Bugetul total propus de Comisie pentru programul „Erasmus pentru toți” este cu 70% mai 
mare decât bugetul total alocat programelor corespunzătoare de la rubricile 1a, 3b și 4 în 
cursul perioadei de programare 2007-2013 (11 375 milioane EUR conform datelor Comisiei).

Cea mai mare parte a fondurilor suplimentare sunt prevăzute pentru finanțarea învățământului 
superior și a EFP.

În ceea ce privește contribuția din rubrica 4, aceasta crește cu aproximativ 28% comparativ cu 
cifrele prevăzute în perioada de programare curentă pentru programele respective (Erasmus 
Mundus, Tempus, Alfa și Edulink).
Raportoarea ar dori să sublinieze faptul că suma propusă este doar orientativă și că creditele 
bugetare finale disponibile pentru acest program vor fi cunoscute doar după încheierea 
negocierilor referitoare la viitorul CFM.

Prin urmare, raportoarea ar dori să înlocuiască toate sumele orientative incluse în propunere 
(atât la rubrica 1a, cât și la rubrica 4) cu procentaje relative pentru a conserva cota-parte din 
propunerea inițială a Comisiei independent de sumele care vor fi convenite pentru CFM.
În plus, raportoarea este convinsă că repartizarea pe sectoare ar trebui să facă parte din 
temeiul juridic și să se supună deciziei autorității bugetare, cu posibilitatea de a efectua 
ajustări ulterior, în timpul perioadei de programare, pe baza raportului de evaluare al 
Comisiei. În special, ar trebui să se prevadă o alocație bugetară separată (lucru care implică o 
linie bugetară separată) pentru sectorul „Tineret”, lucru care nu este suficient de clar în 
propunerea curentă.

AMENDAMENTE

Comisia pentru bugete recomandă Comisiei pentru cultură și educație, competentă în fond, să 
includă în raportul său următoarele amendamente:

Amendamentul 1

Proiect de rezoluție legislativă
Punctul 1 a (nou)

Proiectul de rezoluție legislativă Amendamentul

1a. subliniază că pachetul financiar 
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menționat în propunerea legislativă 
constituie doar o indicație a autorității 
legislative și nu poate fi stabilit până când 
nu se ajunge la un acord privind 
propunerea de regulament de stabilire a 
cadrului financiar multianual pentru 
perioada 2014-2020;

Justificare

Pachetul financiar este menționat în propunerea legislativă doar cu titlu orientativ și nu 
poate fi stabilit până nu se ajunge la un acord în ceea ce privește Regulamentul privind 
cadrul financiar multianual.

Amendamentul 2

Proiect de rezoluție legislativă
Punctul 1 b (nou)

Proiectul de rezoluție legislativă Amendamentul

1b. amintește de Rezoluția sa din 8 iunie 
2011 privind investiția în viitor: un nou 
cadru financiar multianual pentru o 
Europă competitivă, sustenabilă și 
favorabilă incluziunii1; reamintește că 
sunt necesare resurse suplimentare 
suficiente în viitorul CFM pentru a 
permite Uniunii să își îndeplinească 
prioritățile politice existente și noile 
sarcini prevăzute de Tratatul de la 
Lisabona, precum și să facă față 
evenimentelor neprevăzute; solicită 
Consiliului, în cazul în care nu este de 
acord cu această abordare, să identifice în 
mod clar la care dintre prioritățile sau 
proiectele sale politice ar putea renunța în 
totalitate, în ciuda valorii lor adăugate 
europene dovedite; atrage atenția asupra 
faptului că, chiar și în condițiile unei 
creșteri cu 5 % a nivelului resurselor 
pentru următorul CFM comparativ cu 
nivelul din 2013, nu se poate aduce decât 
o contribuție limitată la realizarea 
obiectivelor și a angajamentelor convenite 
ale Uniunii și la respectarea principiului 
solidarității în cadrul Uniunii;
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_______________
1 Texte adoptate, P7_TA(2011)0266.

Amendamentul 3

Propunere de regulament
Considerentul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Consiliul Uniunii Europene a făcut apel 
la 12 mai 2009 la un cadru strategic pentru 
cooperarea europeană în domeniul 
educației și formării (ET 2020), stabilind 
patru obiective strategice pentru a răspunde 
la provocările care rămân în ceea ce 
privește crearea unei Europe bazate pe 
cunoaștere și transformarea învățării pe tot 
parcursul vieții într-o realitate pentru toți.

(6) Consiliul Uniunii Europene a făcut apel 
la 12 mai 2009 la un cadru strategic pentru 
cooperarea europeană în domeniul 
educației și formării (ET 2020), stabilind 
patru obiective strategice pentru a răspunde 
la provocările care rămân în ceea ce 
privește crearea unei Europe bazate pe 
cunoaștere și transformarea învățării pe tot 
parcursul vieții într-o realitate pentru toți. 
Aceste obiective vor fi atinse doar dacă 
sunt puse la dispoziție fondurile necesare.

Amendamentul 4

Propunere de regulament
Considerentul 24

Textul propus de Comisie Amendamentul

(24) Este necesar să se garanteze valoarea 
adăugată europeană a tuturor acțiunilor 
efectuate în cadrul programului și
complementaritatea cu activitățile statelor 
membre, în conformitate cu articolul 167 
alineatul (4) din Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene și alte 
activități, în special în domeniul culturii, 
cercetării, politicii industriale și de 
coeziune, politicii de extindere și al 
relațiilor externe.

(24) Este necesar să se garanteze valoarea 
adăugată europeană a tuturor acțiunilor 
efectuate în cadrul programului, precum și
o mai bună coordonare și 
complementaritate, o mai bună eficiență 
și vizibilitate, precum și sinergii bugetare 
mai bune cu activitățile statelor membre, 
în conformitate cu articolul 167 alineatul
(4) din Tratatul privind funcționarea 
Uniunii Europene și alte activități, în 
special în domeniul culturii, cercetării, 
politicii industriale și de coeziune, politicii 
de extindere și al relațiilor externe.
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Amendamentul 5

Propunere de regulament
Considerentul 25

Textul propus de Comisie Amendamentul

(25) Gestionarea eficace a performanței, 
inclusiv evaluarea și monitorizarea, 
presupune elaborarea unor indicatori de 
performanță specifici care pot fi măsurați 
în timp, care sunt realiști, reflectă logica 
intervenției și sunt relevanți pentru ierarhia 
adecvată a obiectivelor și activităților.

(25) Gestionarea eficace a performanței, 
inclusiv evaluarea și monitorizarea, 
presupune elaborarea unor indicatori de 
performanță specifici care pot fi măsurați 
în timp, care sunt realiști, reflectă logica 
intervenției și sunt relevanți pentru ierarhia 
adecvată a obiectivelor și activităților.
Comisia ar trebui să monitorizeze anual 
punerea în aplicare a programului pentru 
a evalua rezultatele și impactul cu 
ajutorul acestor indicatori, care ar trebui 
să furnizeze o bază minimă pentru 
evaluarea măsurii în care au fost atinse 
obiectivele programului.

Amendamentul 6

Propunere de regulament
Considerentul 32 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(32a) Pe durata programului, Comisia 
Europeană ar trebui, respectând totodată 
competențele autorității bugetare în 
cadrul procedurii bugetare anuale, să 
prezinte un proiect de buget bazat pe 
dedicarea unor linii bugetare separate 
fiecăreia dintre acțiunile programului, 
conform articolului 13 din prezentul 
regulament. Acest lucru va asigura o mai 
mare claritate și transparență în ceea ce 
privește alocarea resurselor spre diversele 
componente ale programului pe bază 
anuală.
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Amendamentul 7

Propunere de regulament
Considerentul 32 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(32b) Îmbunătățirea punerii în aplicare și 
a calității cheltuielilor ar trebui să 
constituie principii directoare pentru 
atingerea obiectivelor programului, 
asigurându-se totodată utilizarea optimă a 
resurselor financiare.

Amendamentul 8

Propunere de regulament
Considerentul 32 c (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(32c) Este important să se asigure o bună 
gestiune financiară a programului, 
precum și punerea sa în aplicare în modul 
cel mai eficient și convivial, garantându-
se, în același timp, certitudinea juridică și 
accesibilitatea programului pentru toți 
participanții.

Amendamentul 9

Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Pachetul financiar pentru punerea în 
aplicare a prezentului program de la 1 
ianuarie 2014 se stabilește la suma de 
17 299 000 000 EUR.

(1) În sensul punctului [...] din Acordul 
interinstituțional din .../... dintre 
Parlamentul European, Consiliu și 
Comisia Europeană privind cooperarea în 
domeniul bugetar și buna gestiune 
financiară, pachetul financiar pentru 
punerea în aplicare a prezentului program 
de la 1 ianuarie 2014, reprezentând 
referința principală pentru autoritatea 
bugetară în decursul procedurii bugetare 



AD\913191RO.doc 9/14 PE491.064v02-00

RO

anuale, se stabilește la suma de 
17 299 000 000 EUR.

Se alocă următoarele sume pentru acțiunile 
programului

Se alocă următoarele sume pentru acțiunile 
programului:

(a) 16 741 738 000 EUR pentru acțiuni în 
domeniul educației, formării și tineretului, 
astfel cum se menționează la articolul 6 
alineatul (1);

(a) 97 % pentru acțiuni în domeniul 
educației, formării și tineretului, dintre 
care 7% pentru tineret astfel cum se 
menționează la articolul 6 alineatul (1).

Pentru fiecare dintre aceste sectoare se 
prevăd următoarele alocări minime:
– învățământul superior: XX%
- educația și formarea profesională și 
învățământul pentru adulți: XX %, din 
care învățământul pentru adulți: XX%
– învățământul școlar: XX%
Aceste cote indicative pot fi modificate de 
autoritatea legislativă pentru a doua parte 
a perioadei de programare în urma 
raportului de evaluare redactat de 
Comisie.

(b) 318 435 000 EUR pentru activitățile 
Jean Monnet, astfel cum se menționează la 
articolul 10;

(b) 2% pentru activitățile Jean Monnet, 
astfel cum se menționează la articolul 10;

(c) 238 827 000 EUR pentru acțiuni legate 
de sport, astfel cum se menționează în 
capitolul III.

(c) 1% pentru acțiuni legate de sport, astfel 
cum se menționează în capitolul III.

Justificare
Indicarea unor procentaje în loc de cifre permite conservarea cotelor-parte ale diverselor 
alocări din pachetul financiar global, independent de sumele care vor fi convenite în cele din 
urmă. În plus, repartizarea pe sectoare trebuie să facă parte din temeiul juridic, dat fiind că 
autoritatea bugetară are responsabilitatea de a decide unde ar trebui alocate creditele. 
Totuși, decizia referitoare la sumele care să fie alocate fiecărui sector este de competența 
comisiei competente în fond.

Amendamentul 10

Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) În plus față de pachetul financiar astfel (2) În plus față de pachetul financiar astfel 
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cum se indică la alineatul (1) și în scopul 
promovării dimensiunii internaționale a 
învățământului superior, o sumă indicativă
de 1 812 100 00029 EUR de la diferitele 
instrumente externe (instrumentul de 
cooperare pentru dezvoltare, instrumentul 
european de vecinătate, instrumentul de 
asistență de preaderare, instrumentul de 
parteneriat și fondul european de 
dezvoltare) va fi alocată pentru acțiuni de 
mobilitate în scop educațional către sau din 
alte țări decât cele menționate la articolul 
18 alineatul (1) și pentru cooperare și 
dialog politic cu 
autorități/instituții/organizații din aceste 
țări. Dispozițiile prezentului regulament se 
vor aplica utilizării fondurilor respective.

cum se indică la alineatul (1) și în scopul 
promovării dimensiunii internaționale a 
învățământului superior, o sumă indicativă
care corespunde cu 2% din alocările 
financiare disponibile pentru 
instrumentele participante (instrumentul 
de cooperare pentru dezvoltare, 
instrumentul european de vecinătate, 
instrumentul de asistență de preaderare, 
instrumentul de parteneriat și fondul 
european de dezvoltare) va fi alocată 
pentru acțiuni de mobilitate în scop 
educațional către sau din alte țări decât cele 
menționate la articolul 18 alineatul (1) și 
pentru cooperare și dialog politic cu 
autorități/instituții/organizații din aceste 
țări. Dispozițiile prezentului regulament se 
vor aplica utilizării fondurilor respective.

Justificare

Indicarea unor procentaje în loc de cifre permite conservarea cotelor-parte ale diverselor 
alocări din pachetul financiar global, independent de sumele care vor fi convenite în cele din 
urmă.

Amendamentul 11

Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 3 – paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Procentajele indicative convenite nu aduc 
atingere competențelor autorității 
bugetare în cadrul procedurii bugetare 
anuale.

Justificare

Dat fiind că evoluțiile concrete ale acestor trei tipuri de acțiuni (mobilitatea persoanelor în 
scop educațional, cooperarea pentru inovare și bune practici și sprijinul pentru reformarea 
politicilor) nu pot fi prevăzute cu precizie până în 2020, cotele alocate acestora din suma 
generală ar trebui revizuite în 2017.
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Amendamentul 12

Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 4 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) Alocarea financiară pentru program 
acoperă și granturile de funcționare 
acordate organizațiilor societății civile 
active în domeniul tineretului, punând un 
accent special pe organizațiile europene 
de tineret.

Justificare

Organizațiile europene de tineret s-au dovedit a fi de importanță majoră pentru promovarea 
și punerea în aplicare a diverse tipuri de activități în domeniul tineretului și pentru 
contactarea tinerilor din întreaga Uniune. Granturile operaționale din bugetul UE sunt 
adesea singura sursă de finanțare pentru aceste tipuri de organizații și sunt esențiale pentru 
propria lor subzistență.

Amendamentul 13

Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Fondurile pentru mobilitatea 
persoanelor în scop educațional menționată 
la articolul 6 alineatul (1) litera (a) care 
urmează să fie gestionate de o agenție 
națională sunt alocate pe baza populației și 
a costului vieții în statul membru, a 
distanței între capitalele statelor membre și 
a performanței. Parametrul de performanță 
reprezintă 25 % din totalul fondurilor în 
conformitate cu criteriile menționate la 
alineatele (7) și (8).

(6) Fondurile pentru mobilitatea 
persoanelor în scop educațional menționată 
la articolul 6 alineatul (1) litera (a) care 
urmează să fie gestionate de o agenție 
națională sunt alocate pe baza populației și 
a costului vieții în statul membru de 
origine și în cel gazdă, a distanței între 
capitalele statelor membre și a 
performanței. Parametrul de performanță 
reprezintă 25 % din totalul fondurilor în 
conformitate cu criteriile menționate la 
alineatele (7) și (8).
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Amendamentul 14

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) distribuirea de fonduri asociate cu 
principalele sectoare educaționale, care au 
drept scop să asigure, până la sfârșitul 
programului, o alocare a finanțării care 
garantează un impact sistemic semnificativ.

(b) distribuirea de fonduri asociate cu 
principalele sectoare educaționale, care au 
drept scop să asigure, până la sfârșitul 
programului, o alocare a finanțării care 
garantează un impact sistemic semnificativ 
și evită suprapunerea activităților.

Amendamentul 15

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) În plus față de menținerea 
monitorizării, Comisia întocmește un 
raport de evaluare până cel târziu la 
sfârșitul anului 2017, pentru a se evalua 
eficacitatea privind realizarea obiectivelor, 
eficiența programului și valoarea adăugată 
europeană a acestuia, în vedere unei decizii 
de reînnoire, modificare sau suspendare a 
programului. Evaluarea abordează 
domeniul de aplicare al simplificării, 
coerența internă și externă a acesteia, 
continuarea relevanței tuturor obiectivelor, 
precum și contribuția măsurilor la 
prioritățile Uniunii în materie de creștere 
inteligentă, durabilă și favorabilă 
incluziunii. Aceasta ia, de asemenea, în 
considerare rezultatele evaluării privind 
impactul pe termen lung al programelor 
precedente („Învățarea pe tot parcursul 
vieții”, „Tineretul în acțiune”, „Erasmus 
Mundus” și alte programe internaționale în 
domeniul învățământului superior).

(2) În plus față de menținerea 
monitorizării, Comisia întocmește un 
raport de evaluare până cel târziu la 30 
iunie 2017, pentru a se evalua eficacitatea 
privind realizarea obiectivelor, eficiența 
programului și valoarea adăugată 
europeană a acestuia, în vedere unei decizii 
de reînnoire, modificare sau suspendare a 
programului. Evaluarea abordează 
domeniul de aplicare al simplificării, 
coerența internă și externă a acesteia, 
continuarea relevanței tuturor obiectivelor, 
precum și contribuția măsurilor la 
prioritățile Uniunii în materie de creștere 
inteligentă, durabilă și favorabilă 
incluziunii. Aceasta ia, de asemenea, în 
considerare rezultatele evaluării privind 
impactul pe termen lung al programelor 
precedente („Învățarea pe tot parcursul 
vieții”, „Tineretul în acțiune”, „Erasmus 
Mundus” și alte programe internaționale în 
domeniul învățământului superior).

Justificare

Raportul de evaluare al Comisiei cu privire la program este prevăzut în momentul de față 
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pentru „cel târziu sfârșitul anului 2017”. Având în vedere timpul necesar pentru punerea în 
aplicare a posibilelor modificări ale programului în urma raportului respectiv, se poate 
sugera devansarea termenului respectiv pentru mijlocul anului 2017.

Amendamentul 16

Propunere de regulament
Articolul 21 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Autoritatea națională monitorizează și 
supraveghează gestionarea programului 
la nivel național. Autoritatea informează 
și consultă Comisia în timp util înainte de 
luarea oricărei decizii care poate avea un 
impact semnificativ asupra gestionării 
programului, în special în ceea ce privește 
agenția națională.

(5) Autoritatea națională și Comisia 
cooperează în vederea monitorizării și 
supravegherii agenției naționale și se 
informează reciproc cu privire la 
activitățile lor din acest domeniu.

Justificare

Relația de cooperare dintre Comisia Europeană, agenția națională și autoritățile naționale a 
fost perturbată (rolul autorității fiind limitat la cofinanțarea agenției la nivel național și la 
asumarea responsabilității pentru orice nereguli cu privire la punerea a aplicare a 
programului la nivel național). Comisia și autoritatea națională ar trebui să aibă roluri egale 
și să coopereze în domeniul monitorizării și supravegherii. Dispozițiile deciziei în vigoare 
referitoare la învățarea pe tot parcursul vieții ar trebui să fie luate în considerare în această 
privință.
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