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FORSLAG 

Budgetudvalget opfordrer Kultur- og Uddannelsesudvalget, som er korresponderende udvalg, 

til at optage følgende forslag i det beslutningsforslag, det vedtager: 

1. påpeger, at Erasmus+ er EU's flagskibsprogram for mobilitet, uddannelse og 

erhvervsuddannelse, hvis budgetbevilling er blevet forhøjet med 40 % i forhold til 

perioden 2007-2013 som følge af de positive resultater og den høje efterspørgsel; 

2. erkender, at investeringer fra EU-budgettet inden for rammerne af Erasmus+ bidrager 

betydeligt til forbedrede kvalifikationer, beskæftigelsesegnethed og en lavere risiko for 

langtidsarbejdsløshed blandt unge i Europa samt til et aktivt medborgerskab og social 

integration af unge mennesker; 

3. glæder sig over programmets struktur med særskilte budgetkapitler for de enkelte sektorer 

og opfordrer Kommissionen til at bibeholde særskilte kapitler i forslaget til den næste 

generation af programmer; 

4. erkender den økonomiske og samfundsmæssige værdi af frivilligt arbejde og opfordrer 

Kommissionen til i samtlige programaktioner at yde mere støtte til organisationer, som 

bygger på frivilligt arbejde; 

5. noterer sig de regionale skævheder på EU-plan og mellem forskellige områder inden for 

medlemsstaterne med hensyn til deltagelse i foranstaltninger, der finansieres af Erasmus+; 

er bekymret over, at relativt få af disse foranstaltninger har opnået gode resultater, og at de 

varierer i hele EU; opfordrer til målrettede og rettidige foranstaltninger til at øge 

deltagelsen og forbedre succesraterne, uanset ansøgernes oprindelse, med det formål at 

øremærke en del af bevillingerne til særlige tiltag til at fremme og øge bevidstheden om 

dette initiativ, navnlig i de regioner, hvor adgangen til støtte har været forholdsvis ringe; 

6. glæder sig over Kommissionens forslag om at forhøje forpligtelserne til Erasmus+ med 

200 mio. EUR for resten af den nuværende FFR og til at forhøje betalingerne med 4,5 % i 

budgetforslaget for 2017; opfordrer Kommissionen til at være særligt opmærksom på den 

langsigtede mobilitet for lærlinge, når der tildeles Erasmus+-stipendier; noterer sig, at 

48 % af de nationale agenturer oplyser, at programmernes foranstaltninger er 

underbudgetteret; opfordrer Kommissionen til at foreslå en passende flerårig betalingsplan 

og opfordrer Kommissionen til at foreslå en årlig bevillingsramme for den næste 

generation af programmer, som er mindst i samme størrelsesorden som i det sidste år af 

gennemførelsen af den nuværende ramme; foreslår, at Kommissionen undersøger 

muligheden for at øge forfinansieringen; 

7. noterer sig, at den store positive virkning af og efterspørgsel efter Erasmus+-

mobilitetsstipendier i Øst- og Sydeuropa står i kontrast til det begrænsede samlede 

programbudget, som fører til, at mange ansøgninger afvises; foreslår, at Kommissionen 

styrker sin indsats for at fremme mobilitet fra Vesteuropa til Østeuropa; 

8. understreger, at ungdomskapitlet i programmet er det kapitel, som lider mest under EU-

borgernes stigende interesse for Erasmus+; bemærker, at 36 % af alle ansøgninger om 

Erasmus+-støtte på nuværende tidspunkt vedrører ungdomsområdet med en stigning på 

60 % i ansøgningerne i perioden mellem 2014 og 2016; 
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9. opfordrer Kommissionen og henholdsvis Generaldirektoratet for Uddannelse og Kultur 

(GD EAC) og Forvaltningsorganet for Undervisning, Audiovisuelle Medier og Kultur 

(EACEA) til yderligere at fremme en decentraliseret indsats som f.eks. nøgleaktion 2 ved 

at foreslå tilstrækkelig støtte, der står i forhold til den pågældende indsats; 

10. bemærker, at gennemførelsen af Erasmus+ i EU's regioner har påvist forskelle i 

efterspørgslen efter støtte og i prioriteringen af indsatsen, hvilket har gjort det nødvendigt 

for visse medlemsstater at omprioritere gennemførelsen af programmet for at sikre 

omkostningseffektiviteten af de anvendte midler; 

11. er bekymret over de nationale agenturers vanskeligheder med at fortolke og gennemføre 

programbestemmelserne; minder om, at 82 % af budgettet for Erasmus+ forvaltes gennem 

decentraliserede aktioner; opfordrer Kommissionen til at strømline definitionerne og 

forbedre retningslinjerne for decentraliserede aktioner for at sikre de bedste resultater for 

EU-budgettet og undgå fejl; 

12. noterer sig, at 75 % af de nationale agenturer har rapporteret om en høj administrativ 

byrde, hvilket mindsker EU-budgettets investeringskapacitet og truer med at have direkte 

konsekvenser for modtagerne; opfordrer GD EAC og EACEA til at forbedre 

gennemførelsen, navnlig i ansøgningsprocessen; 

13. glæder sig over den forenklede økonomiske forvaltning og anvendelsen af ordningen med 

enhedsomkostninger; bemærker, at visse medlemsstater af forvaltningsretlige årsager ikke 

kan anvende denne ordning og anser omkostningsniveauet for utilstrækkeligt i forhold til 

de faktiske udgifter; er bekymret over, at de nationale agenturer klager over en højere 

revisionsbyrde; 

14. mener, at de nationale agenturers resultater bør vurderes regelmæssigt og forbedres for at 

sikre, at EU-finansierede foranstaltninger giver resultat; anerkender, at 

deltagelsesfrekvens og deltageres og partneres erfaring bør være afgørende i denne 

henseende. 

15. støtter en øget effektivitet og bedre resultater gennem projekter i større målestok; mener 

imidlertid, at der skal være en balance mellem mindre og større grupper af ansøgere; 

16. beklager, at mindre organisationer ikke kan få adgang til Erasmus+ som følge af den store 

administrative byrde; mener, at der bør ske en forenkling af bureaukratiet og 

indberetningskravene; 

17. beklager, at de lange betalingsperioder for Erasmus+ påvirker mindre organisationers 

mulighed for at ansøge om støtte; 

18. mener, at frivilligt arbejde bør kunne indgå i selvfinansieringsandelen af projektbudgettet, 

da det vil gøre det nemmere for mindre organisationer at deltage; 
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