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JUSTIFICARE SUCCINTĂ

Educația și formarea sunt temele centrale ale strategiei Europa 2020 pentru o creștere 
inteligentă, sustenabilă și favorabilă incluziunii și ale orientărilor integrate pentru politicile 
economice și de ocupare a forței de muncă ale statelor membre. De aceea, Comisia și 
Parlamentul susțin creșterea, în perioada 2014-2020, a sprijinului Uniunii pentru educație și 
formare în vederea ridicării nivelului de calificare al cetățenilor și a contribuției la remedierea 
nivelurilor ridicate ale șomajului în rândul tinerilor în multe state membre.

Propunerea de regulament

Programul „Erasmus pentru toți” acoperă educația, formarea, tineretul și sportul și 
vizează sprijinirea tuturor sectoarelor educației (și anume învățământul superior, educația și 
formarea profesională și învățământul pentru adulți, educația în școli și tineretul), într-o 
perspectivă a învățării pe tot parcursul vieții.

Conform propunerii Comisiei, programul "Erasmus" se concentrează asupra a trei 
tipuri de acțiuni-cheie:

 mobilitatea în scop educațional, transnațională și internațională, a studenților, 
tinerilor, profesorilor și personalului; 

 cooperarea pentru inovare și bune practici între instituțiile de învățământ, precum 
și cooperarea cu organisme active în domeniul tineretului și sprijinirea agendelor 
politice;

 sprijin pentru reformarea politicilor și pentru dezvoltarea capacităților în țări 
terțe, inclusiv în țările implicate în procesul de aderare, cu un accent special pe țările 
învecinate și pe dialogul politic internațional. 

„Erasmus pentru toți integrează și continuă programele internaționale existente („Erasmus 
Mundus”, „Tempus”, „Edulink” și „Alfa”) și programele de cooperare cu țările 
industrializate. 

Pentru perioada 2014-2020, programul „Erasmus pentru toți” va avea alocat un buget 
de 17 299 milioane EUR, din care 16 742 milioane EUR (65% pentru mobilitatea persoanelor 
în scop educațional, 26% pentru cooperarea în scopul inovării și al bunelor practici, 4% 
pentru sprijinul pentru reformarea politicilor și 2% pentru cheltuieli administrative) pentru 
acțiuni în domeniul educației, formării și tineretului, 318,4 milioane EUR pentru activitățile 
Jean Monet și 238,8 milioane EUR pentru acțiuni legate de sport. Suplimentar, în scopul 
promovării dimensiunii internaționale a învățământului superior, va fi alocată o sumă 
indicativă de 1,8 miliarde EUR de la diferite instrumente externe. Fondurile vor fi puse la 
dispoziție pe baza a două alocări multianuale care acoperă 4 ani, respectiv 3 ani, pentru a 
garanta stabilitatea și previzibilitatea.

Fondurile alocate programului „Erasmus pentru toți” vor fi utilizate pentru acțiunile 
menționate la art. 6, alin. (1), pentru acțiunile de pregătire, monitorizare, control, audit și 
evaluare precum și pentru cheltuielile de asistență tehnică. De asemenea, Comisia furnizează 
finanțare pentru garanțiile de împrumuturi acordate studenților rezidenți într-o țară 
participantă, care efectuează un masterat în altă țară participantă.

Poziția raportoarei
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Raportoarea susține regulamentul propus de Comisie și propune câteva modificări care 
vizează:

1. includerea, printre obiectivele generale ale programului, a creșterii numărului de 
persoane cu vârsta peste 35 de ani care beneficiază de învățare pe întreg parcursul 
vieții;

2. includerea, printre obiectivele specifice și acțiunile programului, a mobilității 
persoanelor în scop educațional, în domeniul antreprenoriatului și definirea unor 
indicatori asociați; 

3. includerea, printre politicile UE relevante pentru programul „Erasmus pentru 
toți”, a politicii industriale a UE;

4. asigurarea accesului la programul „Erasmus pentru toți” a organizațiilor non-
guvernamentale, în special cele ale tinerilor, din domenii precum educația, 
formarea, tineretul și sportul de masă;

5. utilizarea TIC pentru a facilita accesul la programul „Erasmus pentru toți" a 
persoanelor cu dificultăți din motive educaționale, sociale, de gen, fizice, 
psihologice, geografice, economice și culturale;

6. eligibilitatea doctoranzilor pentru garantarea împrumuturilor acordate 
doctoranzilor rezidenți într-o țară participantă care efectuează un doctorat în altă 
țară participantă.

7. definirea, în Anexa 1 a regulamentului și nu prin acte delegate, a criteriilor de 
performanță prevăzute la articolele 5 și 11.

8. eliminarea, din criteriile de alocare a fondurilor care urmează să fie gestionate de 
o agenție națională pentru implementarea acțiunilor de la articolul 6 aliniatul (1), 
a criteriului referitor la „costul vieții în statul membru” care ar putea crea 
discriminări între studenți/doctoranzi în funcție de statul membru de rezidență.

9. asigurarea transparenței privind implementarea programului „Erasmus pentru 
toți” prin introducerea obligației Comisiei de a publica pe site-ul său web 
informațiile privind agențiile naționale desemnate, programul de lucru și 
fondurile puse anual la dispoziția acestora de către Comisie, pentru 
implementarea programului „Erasmus pentru toți”

10. cooperarea dintre Comisie și statele membre astfel încât desemnarea agențiilor 
naționale responsabile de gestionarea programului „Erasmus pentru toți” să aibă 
loc înainte de 1 ianuarie 2014;

 11. asigurarea unei participări echilibrate pentru toate țările participante la program;
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AMENDAMENTE

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

Amendamentul 1

Propunere de regulament
Considerentul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Recunoașterea pe scară largă în rândul 
publicului general în statele membre și 
țările terțe participante a mărcii „Erasmus” 
ca sinonim al mobilității cursanților din 
Uniune pledează pentru o mai amplă 
utilizare a acestei mărci de către 
principalele sectoare ale educației 
reglementate de program.

(3) Recunoașterea pe scară largă în rândul 
publicului general în statele membre și 
țările terțe participante a mărcii „Erasmus” 
ca sinonim al mobilității cursanților din 
Uniune este un argument în favoarea 
principalelor sectoare ale educației 
reglementate de program, utilizând mai 
extins această marcă și îmbunătățind 
instrumentele sale de evaluare și de 
monitorizare.

Justificare

Pentru a garanta reușita programului și buna utilizare a fondurilor publice și pentru a nu 
afecta buna reputație a mărcii „Erasmus”, este esențial să se îmbunătățească metodele de 
monitorizare și de evaluare, în special prin intermediul unei definiri clare a indicatorilor și a 
metodelor.

Amendamentul 2

Propunere de regulament
Considerentul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Nevoia de a asigura continuitatea 
politicii europene privind educația și 
succesul programelor anterioare: 
„Învățarea pe tot parcursul vieții”, 
„Tineretul în acțiune”, „Leonardo da 
Vinci”, „Comenius”, „Erasmus”, 
„Grundtvig” impun menținerea 
denumirilor de referință ale programelor.
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Amendamentul 3

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, dizabilități, vârstă sau 
orientare sexuală. Acest obiectiv ar trebui 
să se reflecte în acțiuni de monitorizare și 
de evaluare concrete, astfel încât 
implementarea programului să se 
realizeze în conformitate cu aceste 
obiective.

Justificare

Pentru a garanta reușita programului și buna utilizare a fondurilor publice și pentru a nu 
afecta buna reputație a mărcii „Erasmus”, este esențial să se îmbunătățească metodele de 
monitorizare și de evaluare, în special prin intermediul unei definiri clare a indicatorilor și a 
metodelor.

Amendamentul 4
Propunere de regulament
Considerentul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10) Pentru a promova mobilitatea, 
echitatea și excelența studiilor, Uniunea ar 
trebui să instituie o facilitate europeană de 
garantare a împrumuturilor pentru a le 
permite studenților, indiferent de mediul 
lor social, să își obțină diploma de masterat 
într-o altă țară participantă. Această 
facilitate ar trebui să fie pusă la dispoziția 
instituțiilor financiare care sunt de acord să 
ofere împrumuturi pentru studii de masterat 

(10) Pentru a promova mobilitatea, 
echitatea și excelența studiilor, Uniunea ar 
trebui să instituie o facilitate europeană de 
garantare a împrumuturilor pentru a le 
permite studenților, indiferent de mediul 
lor social, să își obțină diploma de masterat 
sau de doctorat într-o altă țară participantă. 
Această facilitate ar trebui să fie pusă la 
dispoziția instituțiilor financiare care sunt 
de acord să ofere împrumuturi pentru studii 
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în alte țări participante în condiții 
avantajoase pentru studenți. 

de masterat sau de doctorat în alte țări 
participante în condiții avantajoase pentru 
studenți. Cu toate acestea, această 
facilitate nu ar trebui să se suprapună cu 
programul Marie Curie din cadrul 
Orizont 2020.

Justificare

Dezvoltarea inovării și a cercetării este extrem de importantă pentru competitivitatea UE. 
Aceste domenii sunt strâns legate de instituțiile de învățământ superior. De aceea, este 
important ca și doctoranzii să poată beneficia, prin programul "Erasmus pentru toți", de 
facilitatea de garantare a împrumuturilor ce le pot permite acestora efectuarea unui doctorat 
într-o altă țară participantă.

Amendamentul 5

Propunere de regulament
Considerentul 14

Textul propus de Comisie Amendamentul

(14) Procesul reînnoit de la Copenhaga 
(2011-2020) a definit o viziune ambițioasă 
și globală pentru politica de educație și 
formare profesională din Europa și a 
solicitat sprijin din partea programelor 
educaționale ale Uniunii pentru prioritățile 
convenite, inclusiv mobilitatea 
internațională și reformele puse în aplicare 
de către statele membre.

(14) Procesul reînnoit de la Copenhaga 
(2011-2020) a definit o viziune ambițioasă 
și globală pentru politica de educație și 
formare profesională din Europa și a 
solicitat sprijin din partea programelor 
educaționale ale Uniunii pentru prioritățile 
convenite, inclusiv mobilitatea 
internațională și reformele puse în aplicare 
de către statele membre. Această politică 
ar trebui să fie susținută și prioritizată în 
cadrul programului. În plus, având în 
vedere că educația și formarea 
profesională joacă un rol esențial în 
promovarea unor condiții bune pentru 
cercetare și inovare, evidențierea acestei 
părți este de interes special.

Amendamentul 6

Propunere de regulament
Considerentul 15
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(15) Este necesar să se consolideze 
intensitatea și volumul cooperării europene 
între școli și al mobilității cadrelor 
didactice și cursanților, pentru a aborda 
prioritățile stabilite în programul de 
cooperare europeană pe plan școlar pentru 
secolul XXI, și anume pentru a ameliora 
calitatea educației școlare în Uniune în 
domeniile de dezvoltare a competențelor și 
pentru a îmbunătăți echitatea și includerea 
în cadrul sistemelor și instituțiilor școlare, 
precum și pentru a consolida meseria de 
profesor și conducerea instituțiilor școlare. 
În acest context, ar trebui să se acorde o 
importanță deosebită obiectivelor strategice 
privind reducerea abandonului școlar 
timpuriu; îmbunătățirea performanței 
calificărilor de bază, a participării la 
educația și îngrijirea preșcolară și a calității 
acestora, precum și obiectivelor privind 
consolidarea competențelor profesionale a 
cadrelor didactice și a directorilor unităților 
de învățământ și îmbunătățirea șanselor 
educaționale ale copiilor proveniți din 
familii de migranți și a celor cu 
dezavantaje socio-economice.

(15) Este necesar să se consolideze 
intensitatea și volumul cooperării europene 
între școli și al mobilității cadrelor 
didactice și cursanților, pentru a aborda 
prioritățile stabilite în programul de 
cooperare europeană pe plan școlar pentru 
secolul XXI, și anume pentru a ameliora 
calitatea educației școlare în Uniune în 
domeniile de dezvoltare a competențelor și 
pentru a îmbunătăți echitatea și includerea 
în cadrul sistemelor și instituțiilor școlare, 
precum și pentru a consolida meseria de 
profesor și conducerea instituțiilor școlare. 
În acest context, ar trebui să se acorde o 
importanță deosebită obiectivelor strategice 
privind reducerea abandonului școlar 
timpuriu; îmbunătățirea performanței 
calificărilor de bază, a participării la 
educația și îngrijirea preșcolară și a calității 
acestora, precum și obiectivelor privind 
consolidarea competențelor profesionale a 
cadrelor didactice și a directorilor unităților 
de învățământ și îmbunătățirea șanselor 
educaționale ale copiilor proveniți din 
familii de migranți și a celor cu 
dezavantaje socio-economice. Mai mult, ar 
trebui să se pună accentul pe creșterea 
competențelor lingvistice pentru a face 
față globalizării multor locuri de muncă.

Amendamentul 7

Propunere de regulament
Considerentul 19

Textul propus de Comisie Amendamentul

(19) Programul ar trebui să contribuie la 
dezvoltarea excelenței în studiile de 
integrare europeană la nivel mondial; ar 
trebui, în special, să sprijine instituțiile care 
au o structură de guvernanță europeană, să 
acopere întregul spectru al domeniilor 
politice care reprezintă interes pentru 

(19) Programul ar trebui să contribuie la 
dezvoltarea excelenței în studiile de 
integrare europeană la nivel mondial; ar 
trebui, în special, să sprijine instituțiile care 
au o structură de guvernanță europeană, să 
acopere întregul spectru al domeniilor 
politice care reprezintă interes pentru 
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Uniune, sunt organizații nonprofit și oferă 
diplome academice recunoscute.

Uniune, sunt organizații nonprofit și oferă 
diplome academice recunoscute. Printre 
acestea ar trebui să se numere și 
organizațiile de tineret și experții în 
politici privind tineretul.

Amendamentul 8

Propunere de regulament
Considerentul 19 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(19a) Este necesară consolidarea 
cooperării programului cu organizațiile 
societății civile în domeniul educației,
formării, tineretului și sportului, la nivel 
național și european. Realizarea unei 
aproprieri la scară largă a strategiilor și 
politicilor privind educația continuă este 
de o importanță majoră. Societatea civilă 
are un rol esențial în a lua în considerare
ideile și preocupările părților interesate de 
la toate nivelurile și constituie baza unui 
dialog solid între Uniune și cetățenii săi 
cu privire la transformarea spațiului 
european al educației continue în 
realitate.

Amendamentul 9

Propunere de regulament
Considerentul 21

Textul propus de Comisie Amendamentul

(21) Mai buna transparență a calificărilor și 
competențelor și acceptarea extinsă a 
instrumentelor Uniunii ar trebui să 
faciliteze mobilitatea în întreaga Europă, în 
scopul învățării pe tot parcursul vieții, 
contribuind, prin urmare, la dezvoltarea 
educației și formării de calitate și va 
facilita mobilitatea în scopuri profesionale, 
atât între țări, cât și între sectoare. 
Deschiderea accesului pentru tinerii 

(21) Mai buna transparență a calificărilor și 
competențelor și acceptarea extinsă a 
instrumentelor Uniunii ar trebui să 
faciliteze mobilitatea în întreaga Europă, în 
scopul învățării pe tot parcursul vieții, 
contribuind, prin urmare, la dezvoltarea 
educației și formării de calitate și va 
facilita mobilitatea în scopuri profesionale, 
atât între țări, cât și între sectoare. 
Deschiderea accesului pentru tinerii 
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studenți (inclusiv studenții din cadrul 
educației și formării profesionale) la 
metode, practici și tehnologii utilizate în 
alte țări va contribui la îmbunătățirea 
capacității lor de inserție profesională în 
cadrul unei economii mondiale; de 
asemenea, aceasta poate contribui la 
sporirea atractivității locurilor de muncă 
cu un profil internațional.

studenți (inclusiv studenții din cadrul 
educației și formării profesionale) la 
metode, practici și tehnologii utilizate în 
alte țări va contribui la îmbunătățirea 
capacității lor de inserție profesională în 
cadrul economiei europene și, de 
asemenea, va promova mobilitatea 
profesională.

Amendamentul 10

Propunere de regulament
Considerentul 22

Textul propus de Comisie Amendamentul

(22) În acest scop, este recomandat să se 
extindă utilizarea cadrului unic pentru 
transparența calificărilor și competențelor 
(Europass) din cadrul Deciziei nr. 
2241/2004/CE a Parlamentului European și 
a Consiliului din 15 decembrie 2004, 
cadrul european al calificărilor (CEC) din 
cadrul Recomandării Parlamentului 
European și a Consiliului din 23 aprilie 
2008, sistemul european de credite pentru 
educație și formare profesională (SECEFP) 
din cadrul Recomandării Parlamentului 
European și a Consiliului din 18 iunie 2009 
și Sistemul european de credite 
transferabile (ECTS).

(22) În acest scop, este recomandat să se 
extindă utilizarea cadrului unic pentru 
transparența calificărilor și competențelor 
(Europass) din cadrul Deciziei nr. 
2241/2004/CE a Parlamentului European și 
a Consiliului din 15 decembrie 2004, 
cadrul european al calificărilor (CEC) din 
cadrul Recomandării Parlamentului 
European și a Consiliului din 23 aprilie 
2008, sistemul european de credite pentru 
educație și formare profesională (SECEFP) 
din cadrul Recomandării Parlamentului 
European și a Consiliului din 18 iunie 2009 
și Sistemul european de credite 
transferabile (ECTS). Mai mult decât atât, 
este important ca în cadrul programului 
să se susțină și să se consolideze punerea 
în aplicare a unor strategii și politici de 
educație profesională.

Amendamentul 11

Propunere de regulament
Considerentul 24

Textul propus de Comisie Amendamentul

(24) Este necesar să se garanteze valoarea 
adăugată europeană a tuturor acțiunilor 

(24) Este necesar să se garanteze valoarea 
adăugată europeană a tuturor acțiunilor 
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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.

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. Această garanție nu va 
putea fi oferită decât prin dezvoltarea de 
instrumente adecvate de evaluare și de 
monitorizare.

Justificare

Pentru a garanta reușita programului și buna utilizare a fondurilor publice și pentru a nu 
afecta buna reputație a mărcii „Erasmus”, este esențial să se îmbunătățească metodele de 
monitorizare și de evaluare, în special prin intermediul unei definiri clare a indicatorilor și a 
metodelor.

Amendamentul 12
Propunere de regulament
Considerentul 33

Textul propus de Comisie Amendamentul

(33) Pentru a asigura o reacție rapidă la 
necesitățile modificate pe întreaga durată a 
programului, competența de a adopta acte 
legislative în conformitate cu articolul 290 
din Tratatul privind funcționarea Uniunii 
Europene ar trebui să fie delegată Comisiei 
în ceea ce privește dispozițiile referitoare la 
criteriile de performanță și privind 
acțiunile gestionate de agențiile naționale. 
Este deosebit de importantă realizarea de 
către Comisie a unor consultări adecvate în 
timpul lucrărilor sale pregătitoare, inclusiv 
la nivel de experți. Comisia, atunci când 
pregătește și elaborează acte delegate, ar 
trebui să asigure o transmitere simultană, în 
timp util și adecvată a documentelor 
relevante către Parlamentul European și 
Consiliu.

(33) Pentru a asigura o reacție rapidă la 
necesitățile modificate pe întreaga durată a 
programului, competența de a adopta acte 
legislative în conformitate cu articolul 290 
din Tratatul privind funcționarea Uniunii 
Europene ar trebui să fie delegată Comisiei 
în ceea ce privește dispozițiile referitoare la 
acțiunile gestionate de agențiile naționale. 
Este deosebit de importantă realizarea de 
către Comisie a unor consultări adecvate în
timpul lucrărilor sale pregătitoare, inclusiv 
la nivel de experți. Comisia, atunci când 
pregătește și elaborează acte delegate, ar 
trebui să asigure o transmitere simultană, în 
timp util și adecvată a documentelor 
relevante către Parlamentul European și 
Consiliu.
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Justificare

Pentru transparență și pentru ca toți potențialii beneficiari să-și poată pregăti participarea la 
programul "Erasmus pentru toți" în perioada 2014-2020, este necesar ca criteriile de 
performanță privind acțiunile gestionate de agențiile naționale să facă parte integrantă din 
regulament și nu să fie stabilite ulterior de către Comisie, prin acte delegate.

Amendamentul 13

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, într-o perspectivă de învățare pe 
tot parcursul vieții, în special învățământul 
superior, educația și formarea profesională 
și învățământul pentru adulți, educația 
școlară, formarea non-formală și tineretul.

Amendamentul 14

Propunere de regulament
Articolul 2 – punctul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. „cadru non-formal” înseamnă un 
context de învățare care este adesea 
planificat și organizat, dar care nu face 
parte din sistemul formal de educație și 
formare;

2. „formarea neformală” înseamnă un 
proces organizat care oferă persoanelor 
implicate posibilitatea de a-și dezvolta alte 
valori, competențe și aptitudini decât cele 
dezvoltate în cadrul sistemului formal de 
educație și formare;

Amendamentul 15

Propunere de regulament
Articolul 2 – punctul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

5. „sprijin pentru reformarea politicilor” 
înseamnă orice tip de activitate care are 

5. „sprijin pentru reformarea politicilor” 
înseamnă orice tip de activitate care are 
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drept obiectiv sprijinirea și facilitarea 
modernizării sistemelor de educație și 
formare prin intermediul procesului de 
cooperare politică între statele membre, în 
special metodele deschise de coordonare;

drept obiectiv sprijinirea și facilitarea 
modernizării sistemelor de educație și 
formare prin intermediul procesului de 
cooperare politică între statele membre, în 
special metodele deschise de coordonare, 
inclusiv dialogul structurat cu societatea 
civilă, organizațiile care desfășoară 
activități de formare neformală și 
organizațiile de tineret.

Amendamentul 16

Propunere de regulament
Articolul 2 – punctul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

7. „personal” se referă la persoanele care, 
pe bază voluntară sau profesională, sunt 
implicate în educație, formare sau 
învățarea non-formală în rândul tinerilor. 
Aceasta poate include profesori, formatori, 
directori pentru unități de învățământ, 
animatori pentru tineret și personal care nu 
predă;

7. „personal” se referă la persoanele care, 
pe bază voluntară sau profesională, sunt 
implicate în educație, formare sau 
învățarea non-formală. Aceasta poate 
include profesori, formatori, directori 
pentru unități de învățământ, animatori 
pentru tineret și personal care nu predă;

Amendamentul 17

Propunere de regulament
Articolul 2 – punctul 17

Textul propus de Comisie Amendamentul

17. „activitate pentru tineret” înseamnă o 
activitate extrașcolară (cum ar fi 
schimburile de tineri, voluntariatul) 
efectuată de către un tânăr, fie individual, 
fie în grup, caracterizată printr-o abordare 
de învățare non-formală;

17. „activitate pentru tineret” înseamnă o 
activitate extrașcolară (cum ar fi 
schimburile de tineri, voluntariatul, 
formarea tinerilor) efectuată de către un 
tânăr, fie individual, fie în grup, 
caracterizată printr-o abordare de formare
non-formală;

Amendamentul 18

Propunere de regulament
Articolul 2 – punctul 28 a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

28a. „dialog structurat” înseamnă 
platforme și forumuri pentru asigurarea 
contribuției organizațiilor 
neguvernamentale și a altor părți 
interesate la formularea strategiilor și 
politicilor.

Amendamentul 19

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 2 – litera c a (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) accentul pus pe efectele pe termen 
lung și capacitatea acestora, atunci când 
este posibil, de a se baza pe o analiză 
întemeiată pe dovezi.

Amendamentul 20

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Programul are ca scop crearea de 
structuri funcționale și eficiente pentru 
învățarea pe tot parcursul vieții, având în 
centrul său cele mai bune practici și studii 
bazate pe dovezi, și încorporarea învățării 
pe tot parcursul vieții în cadrul unei 
varietăți de furnizori, formali și non-
formali, din sistemele existente și 
consolidarea unei atitudini pozitive 
privind învățarea pe tot parcursul vieții.

Amendamentul 21

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 2 – paragraful 1 a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

De asemenea, este deosebit de important 
să se îndeplinească următoarele obiective:
(a) creșterea numărului de persoane cu 
vârste de peste 35 de ani care beneficiază 
de învățare pe tot parcursul vieții.
(b) transformarea „învățării pe tot 
parcursul vieții” în realitate pentru toată 
lumea.
(c) creșterea ratei de ocupare a forței de 
muncă în rândul tinerilor. 

Justificare

Educația și formarea contribuie în mod direct la găsirea unui loc de muncă decent și bine 
plătit. Creșterea ratei de ocupare a forței de muncă în statele membre, în special a tinerilor, 
este un obiectiv esențial al UE și, în acest context, acesta trebuie să devină unul dintre 
obiectivele generale ale programului "Erasmus pentru toți".

Amendamentul 22

Propunere de regulament
Articolul 5 – litera a – liniuța 1 – subliniuța 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

– procent de participanți care și-au sporit 
competențele-cheie și/sau calificările 
relevante pentru capacitatea lor de inserție 
profesională;

- procent de participanți care și-au sporit 
competențele-cheie și/sau calificările 
relevante pentru capacitatea lor de inserție 
profesională, măsurată în funcție de 
criterii obiective precum rata de ocupare a 
forței de muncă după un an de la 
finalizarea studiilor sau proporția de 
participanți care au participat la activități 
profesionale în cadrul parcursului de 
studiu;

Justificare

Pentru a garanta reușita programului și buna utilizare a fondurilor publice și pentru a nu 
afecta buna reputație a mărcii „Erasmus”, este esențial să se îmbunătățească metodele de 
monitorizare și de evaluare, în special prin intermediul unei definiri clare a indicatorilor și a 
metodelor. Acestea nu trebuie să fie bazate doar pe declarații subiective, ci trebuie să 
includă, în măsura posibilului, și elemente de măsurare obiectivă.
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Amendamentul 23
Propunere de regulament
Articolul 5 – litera a – liniuța 1 – subliniuța 2a (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

- procent de antreprenori participanți care 
și-au îmbunătățit competențele cheie și/ 
sau calificările relevante pentru domeniul 
antreprenoriatului.

Justificare

Dezvoltarea competențelor necesare antreprenoriatului, în special în cazul tinerilor, trebuie 
să fie monitorizată printr-un indicator specific care să permită să evidențieze necesitatea 
creșterii suportului pentru educația și formarea tinerilor antreprenori.

Amendamentul 24

Propunere de regulament
Articolul 5 – litera a – liniuța 1 – subliniuța 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

– procent de tineri participanți care declară 
că sunt mai bine pregătiți să participe la 
viața socială și politică

- procent de tineri participanți care declară 
că sunt mai bine pregătiți să participe la 
antreprenoriat, viața socială sau politică

Amendamentul 25
Propunere de regulament
Articolul 5 – litera c – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) să promoveze apariția unei domeniu 
european de învățare pe tot parcursul vieții, 
să declanșeze reformări ale politicilor la 
nivel național, să sprijine modernizarea 
sistemelor de educație și de formare, 
inclusiv învățarea non-formală și să 
sprijine cooperarea europeană în domeniul 
tineretului, în special prin intensificarea 
cooperării politice, o mai bună utilizare a 
instrumentelor de recunoaștere și 

(c) să promoveze apariția unui spațiu 
european de învățare pe tot parcursul vieții, 
cu o atenție specială acordată educației și 
formării profesionale, să declanșeze 
reformări ale politicilor la nivel național, să 
sprijine modernizarea sistemelor de 
educație și de formare, inclusiv învățarea 
informală și non-formală și dezvoltarea 
competențelor, și să sprijine cooperarea 
europeană în domeniul tineretului și al 
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transparență și difuzarea de bune practici; educației continue, în special prin 
intensificarea cooperării politice, o mai 
bună utilizare a instrumentelor de 
recunoaștere și transparență și difuzarea de 
bune practici;

Amendamentul 26
Propunere de regulament
Articolul 5 – litera d – liniuța 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

– indicator asociat: număr de instituții de 
învățământ superior din afara UE implicate 
în acțiunile de mobilitate și cooperare

- indicator asociat: număr de instituții de 
învățământ superior din UE și din afara UE 
implicate în acțiunile de mobilitate și 
cooperare internațională

Justificare

Pentru coerența și claritatea textului

Amendamentul 27

Propunere de regulament
Articolul 5 – litera d a (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(da) să intensifice formarea pentru 
recuperarea competențelor vechi și noi 
necesare pentru competitivitatea 
industriei europene.

Amendamentul 28

Propunere de regulament
Articolul 5 – litera e – liniuța 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

– indicator asociat: procent de participanți 
care și-au sporit competențele lingvistice

- indicator asociat: procent de participanți 
care și-au sporit competențele lingvistice, 
măsurate în special în funcție de criterii 
obiective precum reușita la teste 
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lingvistice

Justificare

Pentru a garanta reușita programului și buna utilizare a fondurilor publice și pentru a nu 
afecta buna reputație a mărcii „Erasmus”, este esențial să se îmbunătățească metodele de 
monitorizare și de evaluare, în special prin intermediul unei definiri clare a indicatorilor și a 
metodelor. Acestea nu trebuie să fie bazate doar pe declarații subiective, ci trebuie să 
includă, în măsura posibilului, și elemente de măsurare obiectivă.

Amendamentul 29
Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) mobilitatea persoanelor în scop 
educațional,

(a) mobilitatea persoanelor în scop 
educațional, incluzând sectorul afacerilor, 
printre altele prin ucenicii;

Amendamentul 30
Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) mobilitatea transnațională a studenților 
din învățământul superior și profesional, 
precum și a tinerilor implicați în activități 
non-formale între țările participante, astfel 
cum se prevede la articolul 18. Această 
mobilitate poate lua forma studiilor în 
cadrul unei instituții partenere, a stagiilor 
în străinătate sau a participării la activități 
ale tineretului, în special voluntariat. 
Gradul de mobilitate la nivelul de masterat 
este sprijinit prin intermediul facilității de 
garantare a împrumuturilor pentru studenți, 
astfel cum se menționează la articolul 14 
alineatul (3);

(a) mobilitatea transnațională a studenților 
din învățământul superior și profesional și 
din învățământul pentru adulți, precum și 
a tinerilor implicați în activități non-
formale între țările participante, astfel cum 
se prevede la articolul 18. Această 
mobilitate poate lua forma studiilor în 
cadrul unei instituții partenere, a stagiilor 
sau a contractelor de muncă și de formare
în străinătate sau a participării la activități, 
printre care și cele de voluntariat. Gradul 
de mobilitate la nivelul de masterat și de 
doctorat este sprijinit prin intermediul 
facilității de garantare a împrumuturilor 
pentru studenți, astfel cum se menționează 
la articolul 14 alineatul (3);
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Amendamentul 31
Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) mobilitatea transnațională a 
personalului, în țările participante, astfel 
cum se menționează la articolul 18. 
Această mobilitate poate lua forma predării 
sau participării la activități de dezvoltare 
profesională în străinătate.

(b) mobilitatea transnațională a 
personalului, în țările participante, astfel 
cum se menționează la articolul 18. 
Această mobilitate poate lua forma predării 
sau participării la activități de dezvoltare 
profesională în străinătate, inclusiv în 
domeniul antreprenoriatului.

Justificare

Mobilitatea transnațională, în scop educațional, a tinerilor antreprenori este importantă 
pentru implementarea politicii industriale și pentru competitivitatea UE.

Amendamentul 32
Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 1 – litera b a (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) șanse egale pentru toți studenții în 
vederea cooperării și mobilității indiferent 
de universitatea/instituția de proveniență.

Justificare

Principiul egalității și nediscriminării trebuie să fie reflectat de procesul de cooperare pentru 
inovare și bune practici.

Amendamentul 33

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Această acțiune va susține 
mobilitatea în scopul educației și formării 
pe tot parcursul vieții, în vederea 
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răspândirii tuturor competențelor și 
tehnicilor practice.

Amendamentul 34

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) parteneriatele strategice transnaționale 
între organizațiile implicate în educație, 
formare și/sau activități ale tineretului sau 
alte sectoare relevante care elaborează și 
pun în aplicare inițiative comune și 
promovează schimburile de experiență și 
de know-how;

(a) parteneriatele strategice transnaționale 
între organizațiile implicate în educație, 
formare, dezvoltarea competențelor și/sau 
activități ale tineretului sau alte sectoare 
relevante care elaborează și pun în aplicare 
inițiative comune și promovează 
schimburile de experiență și de know-how;

Amendamentul 35

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 1 – litera a a (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(aa) cooperarea transnațională axată pe 
recunoaștere și susținere având ca scop 
impactul sistematic pe termen lung prin 
modernizarea sau diversificarea 
sistemelor de educație și de formare, 
incluzând organizațiile care oferă 
programe de formare formale și non-
formale, întreprinderile și societatea 
civilă;

Amendamentul 36

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 1 – litera b – liniuța 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

– alianțe de cunoștințe între instituții de 
învățământ superior și întreprinderi care 
promovează creativitatea, inovarea și 

- alianțe de cunoștințe între instituții de 
învățământ superior și întreprinderi care 
promovează creativitatea, inovarea și 
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spiritul antreprenorial prin oferirea de 
posibilități de învățare relevante, inclusiv 
elaborarea de noi programe;

spiritul antreprenorial prin oferirea de 
posibilități de învățare relevante, inclusiv 
elaborarea de noi programe și de noi 
metode de învățare;

Justificare

În educație, conținutul programei este la fel de important ca metodele prin care acesta este 
predat. Cooperarea dintre instituții trebuie să permită și dezvoltarea de metode de învățare 
inovatoare.

Amendamentul 37
Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 1 – litera b – liniuța 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

– sectorul alianțelor de cunoștințe între 
furnizorii de educație și formare și 
întreprinderile care promovează capacitatea 
de inserție profesională, crearea de noi 
programe specifice sectoarelor, elaborarea 
de modalități inovatoare de predare și 
formare profesională și punerea în practică 
a instrumentelor de recunoaștere la nivelul 
Uniunii.

- sectorul alianțelor de aptitudini între 
furnizorii de educație și formare și 
întreprinderile care promovează capacitatea 
de inserție profesională, crearea de noi 
programe specifice sectoarelor, elaborarea 
de modalități inovatoare de predare și 
formare profesională, inclusiv prin 
utilizarea TIC și punerea în practică a 
instrumentelor de recunoaștere la nivelul 
Uniunii.

Justificare

TIC trebuie utilizate de către furnizorii de educație și formare și întreprinderile care 
promovează capacitatea de inserție profesională, crearea de noi programe specifice 
sectoarelor, elaborarea de modalități inovatoare de predare și formare profesională, și 
punerea în practică a instrumentelor de recunoaștere la nivelul Uniunii.

Amendamentul 38

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 1 – litera b a (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) rețele și alianțe pentru formarea în 
domeniul artelor și meșteșugurilor și 
privind competențele pentru activități de 
conservare a patrimoniului cultural;
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Amendamentul 39

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 1 – litera c a (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) formarea pe tot parcursul vieții 
pentru a asigura dezvoltarea carierei și 
creșterea oportunităților de ocupare a 
forței de muncă.

Amendamentul 40

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Această acțiune include, de 
asemenea, o susținere administrativă 
destinată organizațiilor societății civile 
active în domeniul învățării pe tot 
parcursul vieții, al formării formale și 
non-formale, cu o atenție deosebită 
acordată tineretului.

Amendamentul 41
Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) dialogul politic cu părți interesate 
relevante din Europa în domeniul 
educației, formării și tineretului;

(c) dialogul politic cu părți interesate 
relevante din Europa în domeniul 
educației, formării, tineretului, culturii și 
antreprenoriatului;

Amendamentul 42

Propunere de regulament
Articolul 10 – titlu
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Activități Jean Monnet Educația europeană și activitățile Jean 
Monnet

Amendamentul 43

Propunere de regulament
Articolul 10 – litera c – punctul ii a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(iia) Institutul European de Administrație 
Publică, Maastricht;

Amendamentul 44

Propunere de regulament
Articolul 10 – litera c – punctul ii b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(iib) Academia de Drept European, Trier;

Amendamentul 45

Propunere de regulament
Articolul 10 – litera c – punctul ii c (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(iic) Agenția Europeană pentru 
Dezvoltarea Educației pentru Elevii cu 
Nevoi Speciale, Middelfart;

Amendamentul 46

Propunere de regulament
Articolul 10 – litera c – punctul ii d (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(iid) Centrul Internațional pentru 
Formare Europeană (CIFE), Nisa;

Amendamentul 47

Propunere de regulament
Articolul 11 – litera c – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) promovarea incluziunii sociale, a 
oportunităților egale și a activității fizice 
menite să îmbunătățească starea sănătății 
prin creșterea participării la activități 
sportive.

(c) promovarea incluziunii sociale, a 
oportunităților egale și a activității fizice 
menite să îmbunătățească starea sănătății 
prin creșterea participării la activități 
sportive și prin susținerea activităților de 
voluntariat în domeniul sportului.

Amendamentul 48
Propunere de regulament
Articolul 11 – litera c a (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) sprijinirea unei creșteri sustenabile și 
inclusive prin facilitarea accesului 
persoanelor cu dizabilități la activitățile 
sportive.
- indicator asociat: procent de participanți 
care utilizează rezultatele proiectelor 
transfrontaliere pentru a spori participarea 
persoanelor cu dizabilități la activitățile 
sportive.
(cb) susținerea activităților sportive și a 
formării legate de o societate în curs de 
îmbătrânire activă și sănătoasă.

Amendamentul 49
Propunere de regulament
Articolul 11 – paragraful 1 a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Criteriile de performanță pentru 
monitorizarea și evaluarea îndeplinirii 
obiectivelor specificate în primul paragraf 
sunt prezentate în Anexa -I.

Justificare

Pentru transparența și certitudine juridică, criteriile de performanță privind acțiunile 
gestionate de agențiile naționale trebuie să facă parte integrantă din regulament. În acest 
scop indicatorii propuși de Comisie se introduc în Anexa -I. 

Amendamentul 50

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) sprijin pentru evenimente sportive 
europene necomerciale care implică mai 
multe țări europene;

(b) sprijin pentru evenimente sportive 
europene nonprofit la nivel de masă care 
implică mai multe țări europene;

Amendamentul 51

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 1 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) dialog cu părți interesate relevante din 
Europa.

(e) dialog cu părți interesate relevante din 
Europa, inclusiv cu întreprinderi.

Amendamentul 52

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Activitățile sportive sprijinite, 
mobilizează, după caz, finanțare 
suplimentară prin parteneriate cu părțile 

(2) Activitățile sportive sprijinite pot 
mobiliza, după caz, finanțare suplimentară 
prin parteneriate cu părțile terțe, cum ar fi 
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terțe, cum ar fi întreprinderile private. întreprinderile private.

Amendamentul 53
Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 2 – paragraful 1

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 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, inclusiv în 
domeniul antreprenoriatului, 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

Mobilitatea, în scop educațional, a tinerilor antreprenori este importantă pentru 
implementarea politicii industriale și pentru competitivitatea UE.  

Amendamentul 54
Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Finanțarea va fi pusă la dispoziție prin 
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 

Finanțarea va fi pusă la dispoziție prin 
intermediul a două alocări multianuale care 
acoperă numai primii patru ani și, 
respectiv, cei trei ani care mai rămân. 
Pentru continuarea acțiunilor și buna 
desfășurare a programului, alocările 
anuale vor fi relativ egale.  Această 
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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.

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.

Justificare

Pentru buna gestionare a programului pe întreaga perioadă 2014-2020, este important ca 
alocările bugetare anuale să fie relativ egale.

Amendamentul 55
Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Comisia furnizează finanțare pentru 
garanțiile de împrumuturi studenților 
rezidenți într-o țară participantă, astfel cum 
se definește la articolul 18 alineatul (1), 
care efectuează un masterat complet în altă 
țară participantă, care urmează să fie pusă 
la dispoziție prin intermediul unui 
administrator de active cu un mandat pe 
care să îl pună în aplicare pe baza unor 
acorduri fiduciare de stabilire a normelor și 
cerințelor detaliate care reglementează 
punerea în aplicare a instrumentului 
financiar, precum și obligațiile respective 
ale părților. Instrumentul financiar este 
conform cu dispozițiile privind 
instrumentele financiare din Regulamentul 
financiar și din actul delegat care 
înlocuiește normele de aplicare. În 
conformitate cu articolul 18 alineatul (2) 
din Regulamentul (CE, Euratom) nr. 
1605/2002, veniturile și rambursările 

(3) Comisia furnizează finanțare pentru 
garanțiile de împrumuturi acordate 
studenților și doctoranzilor rezidenți într-o 
țară participantă, astfel cum se definește la 
articolul 18 alineatul (1), care efectuează 
un masterat complet sau un doctorat în 
altă țară participantă, care urmează să fie 
pusă la dispoziție prin intermediul unui 
administrator de active cu un mandat pe 
care să îl pună în aplicare pe baza unor 
acorduri fiduciare de stabilire a normelor și 
cerințelor detaliate care reglementează 
punerea în aplicare a instrumentului 
financiar, precum și obligațiile respective 
ale părților. Instrumentul financiar este 
conform cu dispozițiile privind 
instrumentele financiare din Regulamentul 
financiar și din actul delegat care 
înlocuiește normele de aplicare. În 
conformitate cu articolul 18 alineatul (2) 
din Regulamentul (CE, Euratom) nr. 
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generate de garanții ar trebui să fie alocate 
instrumentului financiar. Acest instrument 
financiar, inclusiv necesitățile pieței și 
gradul de utilizare a măsurii, vor fi supuse 
monitorizării și a evaluării, astfel cum se 
menționează la articolul 15 alineatul (2).

1605/2002, veniturile și rambursările 
generate de garanții ar trebui să fie alocate 
instrumentului financiar. Acest instrument 
financiar, inclusiv necesitățile pieței și 
gradul de utilizare a măsurii, vor fi supuse 
monitorizării și a evaluării, astfel cum se 
menționează la articolul 15 alineatul (2) 
din prezentul regulament.

Justificare

Având în vedere importanța cercetării și inovării pentru competitivitatea, dezvoltarea 
industrială, economică și socială a UE, doctoranzii ar trebui să fie eligibili să primească 
împrumuturi garantate prin programul „Erasmus pentru toți” pentru efectuarea de cursuri 
pentru doctorat într-o altă țară participantă decât țara sa de rezidență.

Amendamentul 56
Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Organismele publice, precum și școlile, 
instituțiile de învățământ superior și 
organizațiile din domeniul educației, 
formării, tineretului și sportului care au 
primit peste 50 % din veniturile lor anuale 
de la surse publice în ultimii doi ani sunt 
considerate ca având capacitatea 
financiară, profesională și administrativă 
necesară pentru a desfășura activități în 
cadrul programului. Ele nu au obligația să 
prezinte documentație suplimentară pentru 
a demonstra acest lucru.

(4) Organismele publice, precum și școlile, 
instituțiile de învățământ superior și 
organizațiile din domeniul educației, 
formării, tineretului și sportului care au 
primit peste 50 % din veniturile lor anuale 
de la surse publice în ultimii doi ani sunt 
considerate ca având capacitatea 
financiară, profesională și administrativă 
necesară pentru a desfășura activități în 
cadrul programului. Ele nu au obligația să 
prezinte documentație suplimentară pentru 
a demonstra acest lucru. 

Organismele publice și școlile, instituțiile 
de învățământ superior și organizațiile din 
domeniul educației, formării, tineretului 
și sportului care nu îndeplinesc condițiile 
specificate în primul paragraf au obligația 
să prezinte o documentație care să 
demonstreze capacitatea financiară, 
profesională și administrativă necesară 
pentru a realiza activitățile din cadrul 
Programului.
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Justificare

Pentru claritatea textului și pentru creșterea accesibilității organismelor publice, a școlilor, a 
instituțiilor de învățământ superior și a organizațiilor din domeniul educației, formării, 
tineretului și sportului la acest program. 

Amendamentul 57

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) rezultate bazate pe dovezi derivate din 
proiecte.

Amendamentul 58
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 și 
prezintă Parlamentului European și 
Consiliului un raport de evaluare anual, 
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).
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Justificare

Pentru monitorizarea eficientă a derulării programului "Erasmus pentru toți" în perioada 
20142020, este necesar ca rapoartele de evaluare să fie întocmite de Comisie anual și 
prezentate Parlamentului European.

Amendamentul 59

Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 4 – liniuța 4 a (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

- „Învățare pe tot parcursul vieții -
Erasmus”, asociat cu industriile și IMM-
urile europene;
- „Erasmus - Educație continuă”, asociat 
cu educația pentru adulți;

Amendamentul 60
Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Comisia și statele membre 
încurajează participarea organizațiilor 
neguvernamentale, în special a celor de 
tineret, din domenii precum educația, 
formarea, tineretul și sportul de masă, la 
Program.

Justificare

Având în vedere că tinerii sunt principalii beneficiari ai programului "Erasmus pentru toți", 
este important ca organizațiile neguvernamentale, în special cele ale tinerilor din domenii 
precum educația, formarea, tineretul și sportul de masă, să participe la programul "Erasmus 
pentru toți". 

Amendamentul 61
Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 2
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) La punerea în aplicare a programului, 
Comisia și statele membre asigură 
depunerea de eforturi deosebite pentru a 
facilita participarea persoanelor cu 
dificultăți din motive educaționale, sociale, 
de gen, fizice, psihologice, geografice, 
economice și culturale.

(2) La punerea în aplicare a programului, 
Comisia și statele membre asigură 
depunerea de eforturi deosebite pentru a 
facilita participarea persoanelor cu 
dificultăți din motive educaționale, sociale, 
de gen, fizice, psihologice, geografice, 
economice și culturale. În acest scop, 
Comisia și statele membre acordă 
prioritate utilizării TIC și a noilor 
tehnologii pentru a facilita accesul la 
educație, formare și sport al persoanelor 
cu astfel de dificultăți.

Justificare

Utilizarea TIC și a noilor tehnologii trebuie să facă parte din eforturile Comisiei și a statelor 
membre de a facilita participarea persoanelor cu dificultăți din motive educaționale, sociale, 
de gen, fizice, psihologice, geografice, economice și culturale la educație, formare și sport.

Amendamentul 62
Propunere de regulament
Articolul 19 – 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, politicii industriale, 
întreprinderilor, justiției, consumatorilor, 
dezvoltării și politicii de coeziune;

Justificare

Politica industrială a UE este unul dintre beneficiarii importanți ai educației, formarii, 
cercetării și inovării în UE.  De aceea, este importantă adăugarea politicii industriale a UE 
printre politicile UE relevante pentru programul "Erasmus pentru toți".  

Amendamentul 63

Propunere de regulament
Articolul 21 – alineatul 2
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Statele membre iau toate măsurile 
corespunzătoare pentru a înlătura 
obstacolele juridice și administrative din 
calea bunei funcționări a programului, 
inclusiv administrarea vizelor.

(2) Statele membre iau toate măsurile 
corespunzătoare pentru a înlătura 
obstacolele juridice și administrative din 
calea funcționării corespunzătoare și 
eficiente a programului, inclusiv 
administrarea vizelor.

Amendamentul 64

Propunere de regulament
Articolul 22 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Agenția națională încurajează 
autoritățile și părțile interesate de la nivel 
local și regional să participe la conturarea 
implementării și a monitorizării 
proiectelor.

Amendamentul 65
Propunere de regulament
Articolul 23 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) În termen de două luni de la primirea 
evaluării ex ante a conformității, astfel cum 
se menționează la articolul 21 alineatul (3), 
din partea autorității naționale, Comisia 
acceptă, acceptă condiționat sau respinge 
desemnarea agenției naționale. Comisia nu 
se angajează într-o relație contractuală cu 
agenția națională până la acceptarea 
evaluării ex ante a conformității. În cazul 
unei acceptări condiționate, Comisia poate 
aplica măsuri de precauție proporționale în 
cazul relației sale contractuale cu agenția 
națională.

(1) În termen de două luni de la primirea 
evaluării ex ante a conformității, astfel cum 
se menționează la articolul 21 alineatul (3), 
din partea autorității naționale, Comisia 
acceptă, acceptă condiționat sau respinge 
desemnarea agenției naționale. Comisia nu 
se angajează într-o relație contractuală cu 
agenția națională până la acceptarea 
evaluării ex ante a conformității. Comisia, 
cooperează cu statele membre în cauză 
astfel încât desemnarea agențiilor 
naționale să aibă loc cât mai rapid. În 
orice caz, desemnarea agenției naționale 
și aprobarea formală a programului de 
activitate al acesteia trebuie să aibă loc în 
maximum nouă luni de la adoptarea 
prezentului regulament. În cazul unei 
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acceptări condiționate, Comisia poate 
aplica măsuri de precauție proporționale în 
cazul relației sale contractuale cu agenția 
națională.

Justificare

Aceste prevederi au fost introduse astfel încât statele membre și Comisia să coopereze și să 
finalizeze desemnarea agențiilor naționale și aprobarea formală a programelor de lucru ale 
acestora înainte de 1 ianuarie 2014. 

Amendamentul 66
Propunere de regulament
Articolul 23 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Comisia oficializează responsabilitățile 
juridice cu privire la acordurile financiare 
referitoare la programele precedente 
„Învățarea pe tot parcursul vieții” și 
„Tineretul în acțiune” (2007-2013) și care 
sunt încă deschise la începutul programului 
la acceptarea sa a evaluării ex ante a 
conformității privind agenția națională 
desemnată pentru program.

(2) Comisia oficializează, și publică pe 
site-ul său internet responsabilitățile 
juridice cu privire la acordurile financiare 
referitoare la programele precedente 
„Învățarea pe tot parcursul vieții” și 
„Tineretul în acțiune” (2007-2013) și care 
sunt încă deschise la începutul programului 
la acceptarea sa a evaluării ex ante a 
conformității privind agenția națională 
desemnată pentru program.

Justificare

Pentru a permite schimbul de bune practici și transparența privind implementarea 
programului "Erasmus pentru toți", este necesar ca informația la care face referire acest 
paragraf să fie publicate pe site-ul web al Comisiei Europene.

Amendamentul 67
Propunere de regulament
Articolul 23 – alineatul 10 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10a) Comisia publică pe site-ul său 
internet și actualizează în permanență 
toate informațiile referitoare la agențiile 
naționale desemnate de statele membre, la 
conținutul contractului încheiat de 
Comisie cu fiecare dintre agențiile 
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naționale desemnate, precum și la 
finanțarea anuală pusă la dispoziția 
agențiilor naționale pentru acțiunile 
programului sub formă de granturi și în 
sprijinul sarcinilor agenției naționale 
responsabile pentru gestionarea 
programului. 

Justificare

Pentru transparență și pentru a facilita schimbul de bune practici, Comisia va publica pe 
site-ul său internet, și va actualiza în permanență toate informațiile la care face referire 
prezentul alineat.

Amendamentul 68
Propunere de regulament
Articolul 27

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comisia este împuternicită să adopte acte 
delegate în conformitate cu articolul 28 în 
ceea ce privește modificarea articolului 13 
alineatul (7) și a articolului 22 alineatul (2) 
care se referă la criteriile de performanță 
și, respectiv, la dispozițiile privind 
acțiunile gestionate de agențiile naționale.

Comisia este împuternicită să adopte acte 
delegate în conformitate cu articolul 28 în 
ceea ce privește modificarea articolului 22 
alineatul (2) care se referă la dispozițiile 
privind acțiunile gestionate de agențiile 
naționale.

Justificare

Criteriile de performanță la care face referire Art. 13 vor fi definite în Anexa -I a 
regulamentului și nu prin acte delegate. 

Amendamentul 69

Propunere de regulament
Articolul 29 – paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

În contextul implementării programului, 
Comisia urmărește crearea unui cadru 
ușor de utilizat, cu proceduri clare, rapide 
și ușoare și cu norme, orientări și 
informații simple. O evaluare 
transparentă trebuie să se afle la 



AD\909268RO.doc 35/36 PE487.940v02-00

RO

dispoziția publicului la nivel național, 
regional și local, pe tot parcursul 
implementării programului.
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