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Program Erasmus+ na lata 2021–2027
W zamierzeniu nowy program Erasmus+ zaproponowany przez Komisję jest skierowany do nawet 12 mln
uczestników. Zostanie w nim zachowane podejście oparte na uczeniu się przez całe życie i ma on służyć
osiągnięciu celów strategicznych ram współpracy w dziedzinie kształcenia i szkolenia na lata 2021–2030,
strategii UE na rzecz młodzieży na lata 2019–2027, planu prac UE w dziedzinie sportu na lata 2021–2024 oraz
realizacji europejskiego obszaru edukacji do 2025 r. Do inicjatyw przewodnich programu należą sieci
europejskich uniwersytetów oraz europejska legitymacja studencka. Parlament Europejski ma głosować w
drugim czytaniu nad tekstem uzgodnionym w wyniku negocjacji międzyinstytucjonalnych podczas majowej
sesji plenarnej.

Kontekst
Wniosek dotyczący nowego rozporządzenia stanowi część wieloletnich ram finansowych na lata 2021–
2027. Należy on do instrumentów finansowania przeznaczonych na inwestycje na rzecz obywateli,
spójności społecznej i wartości. Przyjęcie nowego rozporządzenia zapewnia kontynuację i ewolucję
programu Unii Europejskiej Erasmus+ poświęconego kształceniu, szkoleniu, młodzieży i sportowi. W
nowym programie zachowane zostanie zintegrowane podejście obejmujące uczenie się przez całe życie w
kontekście formalnym, pozaformalnym i nieformalnym.

Wniosek Komisji Europejskiej

W maju 2018 r., w odpowiedzi na informacje zwrotne na temat wdrażania programu na lata 2014–2020,
Komisja przyjęła wniosek dotyczący nowego programu Erasmus+ obejmujący szereg działań mających na
celu zwiększenie jego inkluzywnego charakteru. Przewiduje on więcej możliwości w zakresie mobilności
edukacyjnej uczniów szkół zawodowych, niedawnych absolwentów szkół wyższych i szkół zawodowych,
pracowników i praktykantów. Wniosek wprowadza mobilność trenerów i kadry sportowej, uczniów i nisko
wykwalifikowanych dorosłych uczących się. Międzynarodowa mobilność edukacyjna zostaje rozszerzona
na kształcenie zawodowe i sport. Dzięki nowej inicjatywie DiscoverEU osiemnastolatkowie będą mogli
odwiedzić po raz pierwszy inne państwo członkowskie. We wniosku wspomniano o wzmożonych
staraniach na rzecz uproszczenia zasad dla małych organizacji oraz o synergii z innymi programami UE.
Narzędzia cyfrowe, takie jak europejska legitymacja studencka, ułatwią uniwersytetom przyjęcie większej
liczby mobilnych studentów. Proponowany program będzie również sprzyjał powstaniu oddolnych sieci
uniwersytetów w całej UE zwanych Uniwersytetami Europejskimi oraz rozwojowi ponadnarodowych
platform centrów doskonałości zawodowej.

Stanowisko Parlamentu Europejskiego
Komisja Kultury i Edukacji (CULT) Parlamentu przyjęła sporządzone przez siebie sprawozdanie w lutym
2019 r., a Parlament przyjął swoje stanowisko w pierwszym czytaniu w marcu 2019 r. 11 stycznia 2021 r.
komisja CULT zatwierdziła ostateczną wersję tekstu będącego wynikiem negocjacji
międzyinstytucjonalnych. Parlament potwierdził niezwykle korzystny wpływ programu Erasmus+,
nazywając go sztandarową strategią polityczną UE. Początkowo zwrócił się o potrojenie budżetu, a po
zatwierdzeniu przez Radę puli środków finansowych w wysokości prawie 24,6 mld EUR kontynuował
negocjacje do czasu uzyskania dodatkowych 1,7 mld EUR (w cenach stałych z 2018 r.). Parlament dążył do
wzmocnienia wymiaru edukacji szkolnej i nalegał na podjęcie konkretnych działań w celu zapewnienia
integracji osób młodych o mniejszych możliwościach. Parlament zaproponował, by wprowadzić europejską
elektroniczną legitymację studencką i nalegał na znaczenie promowania aktywnego obywatelstwa i
tożsamości europejskiej za pośrednictwem programu. 13 kwietnia 2021 r. Rada przyjęła swoje stanowisko
w pierwszym czytaniu. 10 maja 2021 r. komisja CULT głosowała za zaleceniem przyjęcia tekstu, który teraz
zostanie poddany pod głosowanie w Parlamencie w drugim czytaniu.
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Zalecenie do drugiego czytania: 2018/0191(COD); Komisja
przedmiotowo właściwa: CULT; Sprawozdawca: Milan Zver
(PPE, Słowenia). Więcej informacji można znaleźć w briefingu
z serii „Opracowywanie prawa UE”.

Niniejszy dokument został przygotowany z myślą o posłach do Parlamentu Europejskiego i członkach personelu parlamentarnego. Zawiera
informacje, które mogą być pomocne w pracach parlamentarnych. Wyłączną odpowiedzialność za jego treść ponoszą autorzy, a wyrażonych w nim
opinii nie należy traktować jako oficjalnego stanowiska Parlamentu. Powielanie i tłumaczenie dokumentu do celów niekomercyjnych jest
dozwolone, pod warunkiem że podane zostanie źródło, a Parlament Europejski zostanie wcześniej powiadomiony i otrzyma egzemplarz
publikacji.© Unia Europejska, 2021.
eprs@ep.europa.eu

http://www.eprs.ep.parl.union.eu (intranet)

http://www.europarl.europa.eu/thinktank (internet)

http://epthinktank.eu (blog)

