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JUSTIFICARE SUCCINTĂ

Comisia propune integrarea în întregime a dimensiunii internaționale a cooperării din 
învățământul superior (inclusiv cea mai mare parte a acțiunilor reglementate în prezent de 
decizia Parlamentului European și a Consiliului privind „Erasmus Mundus” din 20081) în 
noul Regulament de instituire a programului „Erasmus pentru toți - programul Uniunii pentru 
educație, formare, tineret și sport”. Finanțarea acțiunilor din domeniul învățământului 
superior în țările terțe va fi derivată din diferite instrumente de finanțare externă, printre care 
viitorul Instrument de cooperare pentru dezvoltare (ICD) și Fondul european pentru 
dezvoltare (FED), și se va baza pe două alocări multianuale. Implementarea va urma 
procedurile stabilite de Regulamentul „Erasmus pentru toți”. Prin această propunere, Comisia 
intenționează să pună capăt fragmentării și să crească gradul de previzibilitate pentru 
universitățile și instituțiile implicate în programe.

Deși susține obiectivul general al prezentei propuneri, raportoarea nu este satisfăcută de faptul 
că propunerea de regulament „Erasmus pentru toți” conține prea puține precizări cu privire la 
acțiunile care urmează să fie finanțate în cadrul ICD și în țările ACP, precum și la legătura lor 
cu obiectivele de dezvoltare ale Uniunii și cu nevoile de dezvoltare și strategiile țărilor vizate. 
În plus, regulamentul propus nu cuprinde dispoziții care să asigure că acțiunile a căror 
finanțare este derivată din programele geografice din cadrul ICD sunt concepute astfel încât să 
îndeplinească criteriile asistenței oficiale pentru dezvoltare, definite de OCDE/CAD, după 
cum prevede articolul 2 alineatul (2) din propunerea Comisiei privind ICD pe perioada 2014-
2020. 
Prin urmare, amendamentele depuse de raportoare urmăresc următoarele obiective:

- includerea unor referiri clare la obiectivele de dezvoltare ale Uniunii, în special eradicarea
sărăciei;

- asigurarea îndeplinirii criteriilor AOD definite de OCDE/CAD de către acțiunile a căror 
finanțare este derivată din ICD, în special în ceea ce privește acțiunile de mobilitate înspre 
exterior; 

- impunerea unor mecanisme legate de acțiunile de mobilitate, care să reducă riscul de „exod 
al creierelor”;

- asigurarea implementării acțiunilor în deplină conformitate cu instrumentele din care este 
derivată finanțarea;

- impunerea respectării, în cadrul proceselor de programare, a responsabilității asumate de 
țările partenere;

- definirea unor cerințe de evaluare și de raportare care să asigure măsurarea impactului 
asupra dezvoltării, precum și instituirea unei transparențe depline.

De asemenea, raportoarea dorește să sublinieze existența unei ușoare divergențe între 
propunerea legislativă a Comisiei și Fișa financiară legislativă în ceea ce privește nivelul de 
finanțare care urmează să fie oferit de către instrumentele de finanțare externă. În timp ce fișa 
financiară prevede, la pagina 59, alocarea unui total de 1 812 milioane EUR doar din 
instrumentele financiare externe de la rubrica 4 (excluzând astfel FED), propunerea legislativă 

                                               
1 Decizia nr. 1298 a Parlamentului European și a Consiliului din 16 decembrie 2008 de stabilire a programului de 
acțiune Erasmus Mundus 2009-2013 pentru ameliorarea calității învățământului superior și promovarea 
înțelegerii interculturale prin cooperare cu țări terțe, JO L 340, 19.12.2008, p. 83.
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indică, la articolul 13, că suma totală de 1 812 milioane EUR se referă la finanțarea din toate 
instrumentele financiare externe, incluzând astfel FED. Raportoarea consideră că cifrele 
corecte sunt cele de la articolul 13 din propunerea legislativă .

AMENDAMENTE

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

Amendamentul 1

Propunere de regulament
Considerentul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) În conformitate cu articolele 8 și 10 din 
Tratatul privind funcționarea Uniunii 
Europene, precum și articolele 21 și 23 din 
Carta drepturilor fundamentale, programul 
promovează egalitatea între femei și 
bărbați și combate discriminarea bazată pe 
sex, origine etnică sau rasială, religie sau 
convingere, handicap, vârstă sau orientare 
sexuală.

(7) În conformitate cu articolele 8 și 10 din 
Tratatul privind funcționarea Uniunii 
Europene, precum și articolele 21 și 23 din 
Carta drepturilor fundamentale, programul 
promovează egalitatea între femei și 
bărbați și combate discriminarea bazată pe 
sex, origine etnică sau rasială, religie sau 
convingere, handicap, vârstă sau orientare 
sexuală. La implementarea programului, 
este necesară extinderea accesului pentru 
grupurile dezavantajate și cele vulnerabile 
și luarea în considerare în mod activ a 
nevoilor speciale de învățare ale 
persoanelor cu dizabilități .

Justificare

Este deosebit de important ca acțiunile din țările în curs de dezvoltare să aibă efecte directe 
asupra persoanelor sărace și a celor vulnerabile, ceea ce ar fi relevant și pentru Europa.

Amendamentul 2

Propunere de regulament
Considerentul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) Programul ar trebui să includă o 
puternică dimensiune internațională, în 
special în ceea ce privește învățământul 
superior, nu numai pentru a spori calitatea 

(8) Programul ar trebui să includă o 
puternică dimensiune internațională, în 
special în ceea ce privește învățământul 
superior, nu numai pentru a spori calitatea 
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învățământului superior european în 
urmărirea obiectivelor ET2020 mai largi și 
atractivitatea Uniunii ca destinație de 
studiu, dar, de asemenea, pentru a promova 
înțelegerea între oameni și contribuția la 
dezvoltarea durabilă a învățământului 
superior în țările terțe.

învățământului superior european în 
urmărirea obiectivelor ET2020 mai largi și 
atractivitatea Uniunii ca destinație de 
studiu, dar, de asemenea, pentru a promova 
înțelegerea între popoare și a contribui la 
eradicarea sărăciei și la dezvoltarea 
durabilă, inclusiv în domeniul
învățământului superior, în țările terțe și în 
țările și teritoriile de peste mări asociate la 
Uniunea Europeană. 

Justificare

Obiectivul principal al cooperării pentru dezvoltare a UE, definit în tratat și în proiectul de 
regulament privind ICD, ar trebui menționat explicit și ca obiectiv al Regulamentului 
„Erasmus pentru toți”. Actuala decizie de asociere peste mări prevede participarea TTPM la 
programele de formare și de educație. Noua propunere de decizie reamintește, de asemenea, 
faptul că TTPM sunt eligibile pentru toate programele orizontale ale Uniunii Europene. Prin 
urmare, este necesar să se precizeze în prezentul text participarea TTPM la programul 
„Erasmus pentru toți”.

Amendamentul 3

Propunere de regulament
Considerentul 17

Textul propus de Comisie Amendamentul

(17) Acțiunea Forumului european al 
tineretului, a centrelor naționale de 
recunoaștere academică (National 
Academic Recognition Centres – NARIC), 
a rețelelor Eurydice, Euroguidance și 
Eurodesk, precum și a serviciilor de sprijin 
înființate la nivel național pentru acțiunea 
eTwinning, a centrelor naționale Europass 
și a birourilor naționale de informare din 
țările din vecinătate este esențială pentru 
atingerea obiectivelor programului, în 
special furnizând Comisiei informații 
regulate și actualizate referitoare la 
diversele domenii ale activității lor și prin 
intermediul difuzării rezultatelor 
programului în Uniune și în țările terțe 
participante.

(17) Acțiunea Forumului european al 
tineretului, a centrelor naționale de 
recunoaștere academică (National 
Academic Recognition Centres – NARIC), 
a rețelelor Eurydice, Euroguidance și 
Eurodesk, precum și a serviciilor de sprijin 
înființate la nivel național pentru acțiunea 
eTwinning, a centrelor naționale Europass 
și a birourilor naționale de informare din 
țările din vecinătate este esențială pentru 
atingerea obiectivelor programului, în 
special furnizând Comisiei informații 
regulate și actualizate referitoare la 
diversele domenii ale activității lor și prin 
intermediul difuzării rezultatelor 
programului în Uniune și în țările și 
teritoriile de peste mări care îi sunt 
asociate, precum și în țările terțe 
participante.
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Justificare

Actuala decizie de asociere peste mări prevede participarea TTPM la programele de formare 
și de educație. Noua propunere de decizie reamintește, de asemenea, faptul că TTPM sunt 
eligibile pentru toate programele orizontale ale Uniunii Europene. Prin urmare, este necesar 
să se precizeze în prezentul text participarea TTPM la programul „Erasmus pentru toți”.

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, 
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, precum și coerența 
politicilor pentru dezvoltare, în 
conformitate cu articolul 208 din TFUE.

Amendamentul 5

Propunere de regulament
Considerentul 27

Textul propus de Comisie Amendamentul

(27) Necesitatea de stabilire a unor criterii 
de performanță pe care trebuie ar trebui să 
se bazeze alocarea bugetului între statele 
membre pentru acțiunile gestionate de 
agențiile naționale.

(27) Necesitatea de stabilire a unor criterii 
de performanță măsurabile pe care ar 
trebui să se bazeze alocarea bugetului între 
statele membre pentru acțiunile gestionate 
de agențiile naționale.

Amendamentul 6

Propunere de regulament
Considerentul 29 a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(29a) Persoanele fizice din țările și 
teritoriile de peste mări (TTPM) și 
organismele și instituțiile publice și/sau 
private competente ale unei TTPM pot 
participa la programele Uniunii în 
conformitate cu dispozițiile Deciziei 
Consiliului privind asocierea la Uniunea 
Europeană a țărilor și teritoriilor de peste 
mări.

Justificare

Actuala Decizie de asociere peste mări prevede participarea TTPM la programele de formare 
și de educație. Noua propunere de decizie reafirmă, de asemenea, faptul că TTPM sunt 
eligibile pentru toate programele orizontale ale Uniunii Europene. Prin urmare, este necesar 
să se precizeze în prezentul text participarea TTPM la programul „Erasmus pentru toți”.

Amendamentul 7

Propunere de regulament
Articolul 1 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Programul acoperă educația la toate 
nivelurile, într-o perspectivă de învățare pe 
tot parcursul vieții, în special învățământul 
superior, educația și formarea profesională 
și învățământul pentru adulți, educația 
școlară și tineretul.

(3) Programul acoperă educația la toate 
nivelurile, dintr-o perspectivă a învățării 
continue, în special învățământul superior, 
educația și formarea profesională, educația 
informală și învățământul pentru adulți, 
educația școlară și tineretul, și sprijină, de 
asemenea, activitățile în domeniul 
sportului.

Amendamentul 8

Propunere de regulament
Articolul 1 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Acesta include o dimensiune 
internațională în conformitate cu articolul 
21 din Tratatul privind Uniunea 

(4) Acesta include o dimensiune
internațională, vizând susținerea acțiunii 
externe a Uniunii, inclusiv a obiectivelor 
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Europeană și va sprijini, de asemenea, 
activități în domeniul sportului.

sale în materie de dezvoltare, prin 
cooperarea dintre Uniune și țările terțe. 

Justificare

Alineatul privind dimensiunea internațională ar trebui să se refere în mod precis la 
obiectivele de dezvoltare ale acțiunii externe a Uniunii.

Amendamentul 9

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Programul are drept scop să contribuie 
la realizarea obiectivelor strategiei Europa 
2020 și ale cadrului strategic pentru 
educație și formare profesională în 2020 
(ET2020), inclusiv criteriile de referință 
corespunzătoare stabilite în acele 
instrumente, la cadrul reînnoit pentru 
cooperarea europeană în domeniul 
tineretului (2010-2018), la dezvoltarea 
durabilă a țărilor terțe în domeniul 
învățământului superior și la dezvoltarea 
dimensiunii europene în domeniul 
sportului.

(1) Programul are drept scop să contribuie 
la realizarea obiectivelor Strategiei Europa 
2020 și ale cadrului strategic pentru 
educație și formare profesională în 2020 
(ET2020), inclusiv criteriile de referință 
corespunzătoare stabilite în acele 
instrumente, la cadrul reînnoit pentru 
cooperarea europeană în domeniul 
tineretului (2010-2018), la eradicarea 
sărăciei și la dezvoltarea durabilă a țărilor 
terțe, în special în domeniul 
învățământului superior, al formării și 
calificării profesionale, precum și la 
dezvoltarea dimensiunii europene în 
domeniul sportului.

Amendamentul 10

Propunere de regulament
Articolul 5 – paragraful 1 – litera d – prima teză

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) să consolideze dimensiunea 
internațională a educației, formării și 
tineretului, în special în învățământul 
superior, prin creșterea atractivității 
instituțiilor de învățământ superior ale 
Uniunii și susținerea acțiunii externe a 
Uniunii, inclusiv obiectivele sale de 
dezvoltare, prin promovarea mobilității și 

(d) să consolideze dimensiunea 
internațională a educației, formării și 
tineretului, în special în învățământul 
superior, prin creșterea atractivității 
instituțiilor de învățământ superior ale 
Uniunii, pentru a susține acțiunea externă 
a Uniunii, inclusiv obiectivele sale de 
dezvoltare, prin promovarea mobilității și 
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cooperării între UE și instituții de 
învățământ superior din țări terțe și 
dezvoltarea capacităților vizate în țările 
terțe.

cooperării între instituțiile de învățământ 
superior din UE și cele din țările și 
teritoriile asociate, precum și cu cele din 
țările terțe și prin dezvoltarea capacităților 
vizate în țările terțe, atunci când este 
cazul, în conformitate cu obiectivele 
precizate în instrumentele de finanțare 
externă din care sunt atribuite fondurile 
pentru acțiunile respective. 

Justificare

Dezvoltarea ar trebi să fie un obiectiv de sine stătător și nu doar un mijloc de consolidare a 
dimensiunii internaționale a educației. Acțiunile a căror finanțare este derivată din 
instrumentele de finanțare externă trebuie conduse și în funcție de obiectivele instrumentelor 
respective. Actuala Decizie de asociere peste mări prevede participarea TTPM la programele 
de formare și de educație. Noua propunere de decizie reamintește, de asemenea, faptul că 
TTPM sunt eligibile pentru toate programele orizontale ale Uniunii Europene. Prin urmare, 
este necesar să se precizeze în prezentul text participarea TTPM la programul „Erasmus 
pentru toți”.

Amendamentul 11

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Toate acțiunile întreprinse în temeiul 
alineatului (1) a căror finanțare este 
derivată din ICD sau FED trebuie să fie 
în conformitate cu obiectivele și 
principiile Regulamentului privind ICD 
și, respectiv, cu Acordul de parteneriat 
ACP-UE. În cazul în care acestea sunt 
finanțate din ICD, ar trebui respectate în 
special criteriile aplicabile asistenței 
oficiale pentru dezvoltare stabilite de 
Comitetul de asistență pentru dezvoltare 
(CAD), conform prevederilor articolului 2 
alineatul (2) din respectivul regulament.



PE492.937v02-00 10/16 AD\915186RO.doc

RO

Amendamentul 12

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 2 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2b) În cazul acțiunilor a căror finanțare 
este derivată din ICD, de granturile de 
mobilitate pentru mobilitatea către 
exterior beneficiază exclusiv cercetătorii 
care efectuează cercetări sau predau în 
domenii relevante pentru problemele 
țărilor în curs de dezvoltare, iar în ceea ce 
privește mobilitatea înspre interior, 
exclusiv studenții sau cercetătorii care 
studiază sau efectuează cercetări în 
domenii relevante pentru problemele 
țărilor în curs de dezvoltare. 

Justificare

Acțiunile finanțate din ICD trebuie să îndeplinească criteriile definite de OCDE/CAD pentru 
asistența oficială pentru dezvoltare. Aceste condiții nu permit finanțarea mobilității în 
exterior a studenților din UE și impun ca domeniile de studiu să fie legate de dezvoltare.

Amendamentul 13

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 2 c (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2c) În cazul acțiunilor pentru care 
finanțarea este derivată din ICD sau 
FED, se creează mecanisme pentru a 
asigura că criteriile de selecție se bazează 
pe merit și să prioritizeze atribuirea de 
burse de studii grupurilor socioeconomic 
dezavantajate și persoanelor în situații 
vulnerabile , și pentru a încuraja 
resortisanții țărilor în curs de dezvoltare 
să se întoarcă în țările lor de origine la 
încheierea perioadelor de studiu sau de
cercetare, pentru a le permite să 
contribuie la dezvoltarea economică și 
bunăstarea țării în curs de dezvoltare 



AD\915186RO.doc 11/16 PE492.937v02-00

RO

respective. 

Justificare

Ar trebui evitat „exodul creierelor”, încurajând întoarcerea studenților și a cercetătorilor în 
țările lor de origine. Axarea pe grupurile dezavantajate întărește legătura dintre acțiunile din 
domeniul învățământului superior și eradicarea sărăciei.

Amendamentul 14

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Această acțiune sprijină, de asemenea, 
dezvoltarea, dezvoltarea capacităților, 
integrarea regională, schimburile de 
cunoștințe și procesele de modernizare prin 
intermediul parteneriatelor între Uniune și 
instituții de învățământ superior din țări 
terțe, precum și în sectorul tineretului, în 
special pentru învățarea reciprocă și 
proiectele de educație comune, promovarea 
cooperării regionale, în special cu țările din 
vecinătate.

(2) Această acțiune sprijină, de asemenea, 
dezvoltarea, dezvoltarea capacităților, 
integrarea regională, schimburile de 
cunoștințe și procesele de modernizare prin 
intermediul parteneriatelor între Uniune și 
instituții de învățământ superior din țări 
terțe, precum și în sectorul tineretului, în 
special pentru învățarea reciprocă și 
proiectele de educație comune, promovarea 
cooperării regionale, în special cu țările din 
vecinătate. Acțiunile a căror finanțare este 
derivată din ICD sau FED contribuie la 
dezvoltarea durabilă a țărilor partenere, 
se bazează pe strategiile naționale și 
regionale de dezvoltare și sunt conforme 
cu acestea.

Amendamentul 15

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Această acțiune sprijină, de asemenea, 
dialogul politic cu țări terțe și organizații 
internaționale.

(2) Această acțiune sprijină, de asemenea, 
dialogul politic cu țări terțe și organizații 
internaționale. Acțiunile a căror finanțare 
este derivată din ICD sau FED contribuie 
la dezvoltarea durabilă a țărilor 
partenere, se bazează pe strategiile 
naționale și regionale de dezvoltare și 
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sunt conforme cu acestea.

Amendamentul 16

Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 2 – prima parte

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) În plus față de pachetul financiar astfel 
cum se indică la alineatul (1) și în scopul 
promovării dimensiunii internaționale a 
învățământului superior, o sumă indicativă 
de 1 812 100 000 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. 

(2) În plus față de pachetul financiar astfel 
cum se indică la alineatul (1) și în scopul 
promovării dimensiunii internaționale a 
învățământului superior, o sumă indicativă 
de 2% din totalitatea alocărilor financiare 
de referință incluse în diferitele 
instrumente de acțiune externă 
(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, 
asigurând totodată conformitatea cu 
temeiurile juridice ale instrumentelor 
externe din care sunt derivate finanțările. 

Justificare

Chiar dacă implementarea acțiunilor „Erasmus pentru toți” va urma procedurile 
Regulamentului „Erasmus pentru toți”, trebuie asigurată conformitatea cu instrumentele de 
finanțare externă respective.

Amendamentul 17

Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 2 – partea a doua

Textul propus de Comisie Amendamentul

Finanțarea va fi pusă la dispoziție prin Finanțarea este pusă la dispoziție prin două 
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intermediul a două alocări multianuale care 
acoperă numai primii patru ani și, 
respectiv, cei trei ani care mai rămân. 
Această finanțare va fi reflectată în 
programarea indicativă multianuală a 
acestor instrumente, în conformitate cu 
nevoile și prioritățile identificate ale țărilor 
în cauză. Alocările pot să fie revizuite în 
cazul unor circumstanțe majore 
neprevăzute sau al unor schimbări politice 
importante în conformitate cu prioritățile 
externe ale UE. Cooperarea cu țările 
neparticipante se poate baza, după caz, pe 
credite suplimentare de la țările partenere 
care urmează să fie puse la dispoziție în 
conformitate cu procedurile care urmează 
să fie convenite cu aceste țări. 

alocări multianuale. Această finanțare are 
ca bază programarea indicativă 
multianuală a acestor instrumente, în 
conformitate cu nevoile și prioritățile 
identificate ale țărilor în cauză și, în cazul 
ICD, precizează distribuția regională și 
tipurile de acțiuni ce urmează a fi 
finanțate. Alocările pot fi revizuite în cazul 
unor circumstanțe majore neprevăzute sau 
al unor schimbări politice importante, în 
conformitate cu prioritățile externe ale UE, 
urmând procedurile menționate în 
instrumentele respective de finanțare 
externă. Cooperarea cu țările 
neparticipante se poate baza, după caz, pe 
credite suplimentare de la țările partenere 
care urmează să fie puse la dispoziție în 
conformitate cu procedurile care urmează 
să fie convenite cu aceste țări. 

Justificare

Procesul de programare trebuie să urmeze procedurile prevăzute în instrumentele respective 
de finanțare externă, respectând în mod adecvat asumarea responsabilității de către țara în 
cauză și asigurând coerența cu strategiile globale pentru țări și regiuni. Alocările nu pot fi 
concepute decât pe această bază.

Amendamentul 18

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, a 
distanței între capitalele statelor membre și 
a performanței. În momentul alocării 
fondurilor, se ține seama în mod 
corespunzător de distanța deosebit de 
mare în cazul studenților din regiunile 
ultraperiferice și din țările și teritoriile de 
peste mări. Parametrul de performanță 
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reprezintă 25 % din totalul fondurilor în 
conformitate cu criteriile menționate la 
alineatele (7) și (8).

Justificare

Este necesară prevederea unor dispoziții speciale pentru studenții din țările și teritoriile de 
peste mări asociate Uniunii, îndeosebi în ceea ce privește fondurile pentru mobilitate, având 
în vedere depărtarea considerabilă a acestora față de continentul european.

Amendamentul 19

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 1 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) contribuția la eradicarea sărăciei și 
la o dezvoltare durabilă în țările terțe.

Justificare

Dezvoltarea este menționată ca obiectiv de sine stătător la articolul 4 și ar trebui, prin 
urmare, ca monitorizarea și evaluarea să fie orientate și în funcție de aceasta.

Amendamentul 20

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Comisia include în raportul său 
anual privind aplicarea Regulamentului 
ICD o listă cu toate acțiunile „Erasmus 
pentru toți” a căror finanțare se 
efectuează din ICD și indică 
conformitatea acestora cu obiectivele și 
principiile stabilite la articolele 2 și 3 din 
regulament. 

Justificare

Realizarea acțiunilor „Erasmus Mundus” urma procedurile ICD. Întrucât implementarea 
acestora va urma pe viitor procedurile prevăzute în Regulamentul „Erasmus pentru toți”, o 
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raportare periodică ar asigura transparența față de comitetul ICD și față de Parlament a 
conformității cu Regulamentul privind ICD și, în special cu criteriul AOD de la articolul 2.

Amendamentul 21

Propunere de regulament
Articolul 18 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) statele membre; (a) statele membre și țările și teritoriile lor 
de peste mări enumerate în anexa II la 
Tratatul privind funcționarea Uniunii 
Europene;

Justificare

Actuala decizie de asociere peste mări prevede participarea TTPM la programele de formare 
și de educație. Noua propunere de decizie reamintește, de asemenea, faptul că TTPM sunt 
eligibile pentru toate programele orizontale ale Uniunii Europene. Prin urmare, este necesar 
să se precizeze în prezentul text participarea TTPM la programul „Erasmus pentru toți”.

Amendamentul 22

Propunere de regulament
Articolul 19 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) politicile relevante ale Uniunii, în 
special cele în domeniul culturii și mass-
mediei, ocupării forței de muncă, sănătății, 
cercetării și inovării, întreprinderilor, 
justiției, consumatorilor, dezvoltării și
politicii de coeziune;

(a) politicile relevante ale Uniunii, în 
special cele în domeniul culturii și mass-
mediei, ocupării forței de muncă, sănătății, 
cercetării și inovării, întreprinderilor, 
justiției, consumatorilor, politicii de 
coeziune și politicii de dezvoltare; 

Justificare

Modificarea clarifică faptul că se face referire la politica internațională de dezvoltare a 
Uniunii, și nu la politica sa internă de dezvoltare regională.
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