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EHDOTUKSET 

Budjettivaliokunta pyytää asiasta vastaavaa kulttuuri- ja koulutusvaliokuntaa sisällyttämään 

seuraavat ehdotukset päätöslauselmaesitykseen, jonka se myöhemmin hyväksyy: 

1. panee merkille, että Erasmus+ on EU:n lippulaivaohjelma liikkuvuuden ja koulutuksen 

alalla ja että myönteisten tulosten ja suuren kysynnän vuoksi sen määrärahoja on lisätty 

40 prosenttia kauteen 2007–2013 verrattuna; 

2. toteaa, että Erasmus+ -ohjelmaan suunnatut investoinnit EU:n talousarviosta vaikuttavat 

merkittävästi nuorten eurooppalaisten osaamisen parantamiseen, 

työllistymismahdollisuuksiin ja pitkäaikaistyöttömyyttä koskevien riskien vähenemiseen 

sekä aktiivisen kansalaisuuden ja nuorten sosiaalisen osallisuuden edistämiseen; 

3. suhtautuu myönteisesti ohjelman rakenteeseen, jossa jokaisella toiminta-alalla on erilliset 

talousarvioluvut, ja kehottaa komissiota säilyttämään erilliset talousarvioluvut seuraavaa 

ohjelmasukupolvea koskevassa esityksessään; 

4. tunnustaa vapaaehtoistyön taloudellisen ja sosiaalisen arvon ja kehottaa komissiota 

tukemaan paremmin ohjelman toimissa mukana olevien vapaaehtoisjärjestöjen 

kehittämistä; 

5. toteaa, että Erasmus+ -ohjelmasta rahoitettuihin toimiin osallistumisessa on alueellisia 

eroja EU:ssa ja jäsenvaltioiden sisällä; on huolestunut siitä, että sen toimien 

onnistumisaste on verrattain alhainen ja eriävä unionin eri puolilla; kehottaa toteuttamaan 

kohdennettuja ja oikea-aikaisia toimia osallistujien lisäämiseksi ja onnistumisasteen 

parantamiseksi hakijoiden alkuperästä riippumatta suuntaamalla osa rahoituksesta 

erityisiin edistämis- ja tiedotustoimiin erityisesti niillä alueilla, joilla määrärahojen käyttö 

on vielä vähäistä; 

6. pitää myönteisenä komission ehdotusta Erasmus+ -ohjelman maksusitoumusmäärärahojen 

lisäämisestä 200 miljoonalla eurolla meneillään olevan monivuotisen rahoituskehyksen 

loppuun saakka ja maksumäärärahojen lisäämisestä 4,5 prosentilla vuoden 2017 

talousarvioesityksessä; kehottaa komissiota kiinnittämään Erasmus-apurahojen 

jakamisessa erityistä huomiota oppisopimusoppilaiden pitkäaikaiseen liikkuvuuteen; 

panee merkille, että 48 prosenttia kansallisista virastoista katsoo, että ohjelman toimia ei 

rahoiteta riittävästi; kehottaa komissiota ehdottamaan riittävää monivuotista 

maksusuunnitelmaa ja kehottaa komissiota esittämään seuraavaa ohjelmasukupolvea 

varten rahoituksen vuosittaisen tason, joka on vähintään samalla tasolla kuin nykyisen 

kehyksen viimeisenä toimeenpanovuonna; kehottaa komissiota tarkastelemaan 

mahdollisuuksia ennakkorahoituksen kasvattamiseen; 

7. toteaa, että itäisessä ja eteläisessä Euroopassa Erasmus+ -ohjelman liikkuvuusapurahojen 

myönteisempien vaikutusten ja suuremman kysynnän vastapainona on ohjelman rajallinen 

kokonaisbudjetti, mikä johtaa hylättyjen hakemusten suureen osuuteen; kehottaa 

komissiota vahvistamaan ponnisteluita liikkuvuuden edistämiseksi läntisestä Euroopasta 

itäiseen Eurooppaan; 

8. korostaa, että EU:n kansalaisten lisääntyvä kiinnostus Erasmus+ -ohjelmaa kohtaan 

vaikuttaa eniten ohjelman nuorisoalaa koskevaan lukuun; toteaa, että tällä hetkellä 
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36 prosenttia kaikista Erasmus+ -hakemuksista tehdään nuorisoalalla, jolla hakemukset 

ovat lisääntyneet 60 prosenttia vuosien 2014 ja 2016 välisenä aikana; 

9. kehottaa komissiota sekä koulutuksen ja kulttuurin pääosastoa (EAC) sekä koulutuksen, 

audiovisuaalialan ja kulttuurin toimeenpanovirastoa (EACEA) mahdollistamaan 

hajautettujen toimien, kuten avaintoimi 2:n, toteutuksen esittämällä riittävää ja toimen 

kokoon suhteutettua rahoitusta; 

10. panee merkille, että EU:n alueilla on Erasmus+ -ohjelman täytäntöönpanossa erilaisia 

rahoitustarpeita ja toiminta-alojen painotuksia, joiden takia joidenkin jäsenvaltioiden on 

kohdennettava ohjelman toiminta uudelleen varmistaakseen, että varojen käyttö on 

kustannustehokasta; 

11. on huolestunut siitä, että kansallisilla toimistoilla on vaikeuksia ohjelman sääntöjen 

tulkinnassa ja soveltamisessa; muistuttaa, että 82 prosenttia Erasmus+ -ohjelman varoista 

käytetään ohjelman hajautettujen toimien hallinnointiin; kehottaa komissiota tarkentamaan 

määritelmiä ja parantamaan hajautettujen toimien ohjeistusta varmistaakseen unionin 

varojen tehokkaimman mahdollisen käytön ja välttääkseen virhetasoja; 

12. toteaa, että 75 prosenttia kansallisista virastoista valitti suuresta hallinnollisesta rasitteesta, 

joka vähentää EU:n talousarvioinvestointien kapasiteettia ja uhkaa vaikuttaa suoraan 

edunsaajiin; kehottaa EAC-pääosastoa ja EACEA-virastoa parantamaan täytäntöönpanon 

laatua etenkin hakumenettelyn suhteen; 

13. suhtautuu myönteisesti yksinkertaistettuun varainhoitoon ja yksikkökustannusjärjestelmän 

käyttöön; panee merkille, että sääntelyvaatimuksien vuoksi jotkin jäsenvaltiot eivät voi 

soveltaa tätä järjestelmää tai pitävät kustannustasoa riittämättömänä tosiasiallisiin 

kustannuksiin verrattuna; on huolestunut siitä, että kansalliset toimistot valittavat 

valvontaan liittyvän rasitteen lisääntymisestä; 

14. katsoo, että kansallisten virastojen suorituksia olisi arvioitava säännöllisesti ja niitä olisi 

parannettava EU:n rahoittamien toimien laadun varmistamiseksi; toteaa, että 

osallistumistasojen sekä osanottajien ja kumppaneiden kokemusten olisi oltava 

avainasemassa tältä osin; 

15. tukee vaikuttavuuden ja tehokkuuden parantamista suurempien hankkeiden avulla; toteaa 

kuitenkin, että pienten ja suurten hakijaryhmien välillä on oltava tasapaino; 

16. pitää valitettavana, että raskaan hallinnollisen taakan vuoksi Erasmus+ -rahoitus voi olla 

pienempien järjestöjen ulottumattomissa; katsoo, että byrokratiaa ja 

raportointivaatimuksia olisi yksinkertaistettava; 

17. pitää valitettavana, että Erasmus+ -ohjelman pitkät maksuajat vaikuttavat pienempien 

järjestöjen mahdollisuuksiin hakea rahoitusta; 

18. katsoo, että vapaaehtoistyötä olisi oltava mahdollista käyttää hankkeen budjetin oman 

osuuden lähteenä, sillä tämä helpottaa pienempien järjestöjen osallistumista. 
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