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JUSTIFICARE SUCCINTĂ

Educația și formarea sunt temele centrale ale strategiei Europa 2020 pentru o creștere 
inteligentă, durabilă 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.

Descrierea Regulamentului

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

Raportoarea susține regulamentul propus de Comisie și propune câteva modificări care 
vizează:
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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 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 
în alte țări participante în condiții 
avantajoase pentru studenți.

(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 
de masterat sau de doctorat în alte țări 
participante în condiții avantajoase pentru 
studenți.

Or. ro

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 
garantarea împrumuturilor pentru efectuarea unui doctorat într-o altă țară participantă.

Amendamentul 2
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 

(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 
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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.

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.

Or. ro

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 3
Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 2 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) creșterea numărului de persoane cu 
vârsta peste 35 de ani care beneficiază de 
învățare pe întreg parcursul vieții;

Or. ro

Justificare

Învățarea pe întreg parcursul vieții este extrem de importantă atât pentru reducerea 
șomajului, reintegrarea profesională, cât și pentru competitivitatea și dezvoltarea economică 
și socială a UE. De aceea, propunem introducerea acestui obiectiv printre obiectivele 
generale ale programului.

Amendamentul 4
Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 2 – litera bb (nouă)



PA\902243RO.doc 7/25 PE487.940v01-00

RO

Textul propus de Comisie Amendamentul

(bb) creșterea ratei de ocupare a forței de 
muncă în rândul tinerilor.

Or. ro

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Or. ro

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 6
Propunere de regulament
Articolul 5 – litera c

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 

(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
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sprijine cooperarea europeană în domeniul 
tineretului, în special prin intensificarea 
cooperării politice, o mai bună utilizare a 
instrumentelor de recunoaștere și 
transparență și difuzarea de bune practici;

sprijine cooperarea europeană în domeniul 
tineretului și al învățării pe tot parcursul 
vieții, în special prin intensificarea 
cooperării politice, o mai bună utilizare a 
instrumentelor de recunoaștere și 
transparență și difuzarea de bune practici;

Or. ro

Justificare

Pentru claritatea și coerența textului

Amendamentul 7
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

Or. ro

Justificare

Pentru coerența și claritatea textului

Amendamentul 8
Propunere de regulament
Articolul 5 – paragraful 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Or. ro

Justificare

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

Amendamentul 9
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, inclusiv în domeniul 
antreprenoriatului,

Or. ro

Justificare

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

Amendamentul 10
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, 
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 
și de doctorat este sprijinit prin intermediul 
facilității de garantare a împrumuturilor 
pentru studenți, astfel cum se menționează 
la articolul 14 alineatul (3);

Or. ro

Justificare

Domeniile cercetării și inovării sunt strâns legate de instituțiile de învățământ superior. De 
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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 11
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.

Or. ro

Justificare

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

Amendamentul 12
Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 1 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Or. ro

Justificare

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

Amendamentul 13
Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 1 – litera b – liniuța 2
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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.

Or. ro

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 14
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 și tineretului, și al 
antreprenoriatului;

Or. ro

Justificare

Având în vedere rolul important al antreprenoriatului pentru competitivitatea, politica 
industrială a UE și pentru crearea de locuri de muncă, antreprenoriatul trebuie să fie parte a 
dialogului politic cu părți interesate relevante din Europa.

Amendamentul 15
Propunere de regulament
Articolul 10 – litera c – punctul ii
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(ii) Colegiul Europei (campusurile din 
Bruges și Natolin)

(ii) Colegiul Europei

Or. ro

Justificare

Pentru a permite dezvoltarea și eligibilitatea unor viitoare campusuri ale Colegiului Europei.

Amendamentul 16
Propunere de regulament
Articolul 11 – litera ca (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.

Or. ro

Justificare

Egalitatea de șanse și includerea tuturor persoanelor în societate sunt principii fundamentale 
ale UE, care trebuie respectate și promovate și în domeniul sportului.

Amendamentul 17
Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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 18
Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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 EUR29 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 EUR29 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.

Or. ro

Justificare

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

Amendamentul 19
Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 2 – paragraful 2
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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 
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.

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 
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.

Or. ro

Justificare

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

Amendamentul 20
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 

(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, a 
distanței între capitalele statelor membre și 
a performanței. Parametrul de performanță 
reprezintă 25 % din totalul fondurilor în 
conformitate cu criteriile menționate la 
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conformitate cu criteriile menționate la 
alineatele (7) și (8).

alineatele (7) și (8).

Or. ro

Justificare

Criteriul costului vieții în statul membru generează discriminare între posibilii beneficiari 
(studenți și doctoranzi) ai Programului "Erasmus pentru toți", în funcție de statul de origine.
De aceea, se propune eliminarea acestui criteriu de alocare a fondurilor "Erasmus pentru 
toți" către agențiile naționale desemnate să implementeze acest program.

Amendamentul 21
Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 7 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Aceste criterii pot fi supuse revizuirii pe 
durata programului, în conformitate cu 
procedura menționată la articolul 28 
referitoare la actele delegate.

eliminat

Or. ro

Justificare

Pentru coerență și predictibilitate, este important ca criteriile menționate la paragraful 7, 
aliniatul 1 să fie cele definite de regulament și nu prin acte delegate.

Amendamentul 22
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 

(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 
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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 
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).

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 
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).

Or. ro

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 23
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, precum și școlile, instituțiile de 
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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 desfășura activitatea în cadrul 
programului.

Or. ro

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 24
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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Or. ro

Justificare

Pentru monitorizarea eficientă a derulării programului "Erasmus pentru toți" în perioada 
2014-2020, este necesar ca rapoartele de evaluare să fie întocmite de Comisie anual și 
prezentate Parlamentului European.

Amendamentul 25
Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Comisia și statele membre 
încurajează participarea organizațiilor 
non-guvernamentale, în special a celor 
ale tinerilor din domenii precum educația, 
formarea, tineretul și sportul de masă, la 
programul "Erasmus pentru toți".

Or. ro

Justificare

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

Amendamentul 26
Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 2

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 sens 
Comisia și statele membre acordă 
prioritate utilizării TIC și a noilor 
tehnologii pentru a facilita accesul 
persoanelor cu dificultăți din motive 
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educaționale, sociale, de gen, fizice, 
psihologice, geografice, economice și 
culturale la educație, formare și sport.

Or. ro

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 27
Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Comisia și statele membre asigură 
egalitatea de gen a participanților la 
programul "Erasmus pentru toți".

Or. ro

Justificare

Egalitatea de șanse, din perspectiva de gen, este un principiu fundamental al UE care trebuie 
să fie reflectat de criteriile de participare la programul "Erasmus pentru toți".

Amendamentul 28
Propunere de regulament
Articolul 18 – alineatul 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Comisia va asigura participarea 
echilibrată a tuturor țărilor participante, 
atât din punctul de vedere al numărului 
de beneficiari cât și al bugetelor alocate.

Or. ro

Justificare

Pentru a avea un număr cât mai mare de participanți din toate statele membre, este necesară 
asigurarea de către Comisie a participării echilibrate a tuturor țarilor participante atât din 
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punct de vedere al numărului de beneficiari, cât și al bugetelor alocate.

Amendamentul 29
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 a 
UE, întreprinderilor, justiției, 
consumatorilor, dezvoltării și politicii de 
coeziune;

Or. ro

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 30
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, 
împreună cu statele membre în cauză 
cooperează astfel încât desemnarea 
agențiilor naționale să aibă loc cât mai 
rapid. În orice caz, desemnarea agenției și 
aprobarea formală a programului de 
lucru al acesteia trebuie să aibă loc în 
maximum nouă luni de la adoptarea 
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prezentului regulament. În cazul unei 
acceptări condiționate, Comisia poate 
aplica măsuri de precauție proporționale în 
raportului său contractual cu agenția 
națională.

Or. ro

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 31
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 web 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.

Or. ro

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 32
Propunere de regulament
Articolul 23 – alineatul 10a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Or. ro

Justificare

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

Amendamentul 33
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.

Or. ro

Justificare

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

Amendamentul 34
Propunere de regulament
Anexa -I (nouă)



PA\902243RO.doc 23/25 PE487.940v01-00

RO

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Indicatorii pentru monitorizarea punerii în aplicare a propunerii/inițiativei.

Indicatori Surse de date Obiectiv
- Rata de absolvire a 
învățământului terțiar

- Persoane care 
abandonează școala de 
timpuriu

Europa 2020

Rapoarte ET2020

Eurostat

Până în 2020, cel puțin 40 % din 
populația în vârstă de 30-34 de ani 
ar trebui să fie absolvenți de 
învățământ superior.

Până în 2020, nu mai mult de 10 % 
din populația în vârstă de 18-24 de 
ani a absolvit numai primul ciclu al 
învățământului secundar și nu sunt 
înscriși în educație sau formare.

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

Eurostat
Raport final al
beneficiarului

Anchete/Eurobarometru

Până în 2020, 95 % din persoanele 
care declară că au dobândit sau 
îmbunătățit
competențe-cheie prin participarea 
lor la un proiect al programului

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

Raport final al
beneficiarului

Anchete/Eurobarometru

Până în 2020, 70 % din tinerii care 
declară că sunt mai bine pregătiți 
pentru a participa la viața socială și 
politică prin participarea lor la un 
proiect al
programului

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

Eurostat

Raport final al
beneficiarului

Anchete/Eurobarometru

Până în 2020, 80% din 
antreprenorii care declară că au 
dobândit sau îmbunătățit 
competențe-cheie in domeniul 
antreprenoriatului, prin participarea 
lor la un proiect al programului.

- procent de organizații 
care au participat la 
program și care au 
elaborat/adoptat metode 
inovatoare

Anchete/Eurobarometru

Raport final

Creștere anuală

Număr de state membre 
care utilizează rezultatele 

ET 2020 Toate statele membre iau în 
considerare în mod sistematic, până 
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metodei deschise de 
coordonare în evoluția 
politicilor lor naționale

în 2020, informațiile/rezultatele 
relevante disponibile în urma MDC 
în domeniul educației și formării

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

Raport final

Instrument informatic de
monitorizare  

Anchete/Eurobarometru

Creștere anuală

- procent de participanți 
care și-au sporit 
competențele lingvistice

Până în 2020, se predau minimum 
două limbi străine unui număr de 
cel puțin 80 % din elevii din 
învățământul secundar inferior

- procent din creșterea 
numărului de proiecte 
Jean Monnet la nivel 
mondial

Raport final

Instrument informatic de 
monitorizare

Anchete/Eurobarometru

Creștere anuală

- procent de participanți 
care utilizează rezultatele 
proiectelor 
transfrontaliere pentru a 
lupta împotriva 
amenințărilor la adresa 
sportului

– procent de participanți 
care utilizează rezultatele 
proiectelor 
transfrontaliere pentru a 
îmbunătăți buna 
guvernanță și carierele 
duble

– procent de participanți 
care utilizează rezultatele 
proiectelor 
transfrontaliere pentru a 
spori incluziunea socială, 
oportunitățile egale și 
ratele de participare

-procent de participanți 
care utilizează rezultatele 
proiectelor 
transfrontaliere pentru a 
spori participarea 

Raport final

Instrument informatic de 
monitorizare

Anchete/Eurobarometru

Creștere anuală
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persoanelor cu handicap 
la activitățile sportive

Or. ro

Justificare
Criteriile de performanță menționate la articolele 11 și 13 sunt definite de Anexa -I și nu prin 
acte delegate.


