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PASIŪLYMAI 

Biudžeto komitetas ragina atsakingą Kultūros ir švietimo komitetą į savo pasiūlymą dėl 

rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus: 

1. pažymi, kad „Erasmus+“ yra pavyzdinė ES judumo, švietimo ir mokymo programa, 

kuriai – atsižvelgiant į teigiamus rezultatus bei didelę paklausą – skirtas 40 proc. didesnis 

biudžetas nei 2007–2013 m. laikotarpiu; 

2. pripažįsta, kad investuojant ES biudžeto lėšas pagal programą „Erasmus+“ labai 

prisidedama prie įgūdžių tobulinimo, įsidarbinamumo gerinimo ir ilgalaikio jaunųjų 

europiečių nedarbo rizikos mažinimo, taip pat prie jaunimo aktyvaus pilietiškumo ir 

socialinės įtraukties; 

3. teigiamai vertina programos struktūrą, kurioje kiekvienam sektoriui numatyti atskiri 

biudžeto skyriai, ir ragina Komisiją tuos atskirus biudžeto skyrius palikti ir pasiūlyme dėl 

naujos kartos programų; 

4. pripažįsta savanoriškos veiklos ekonominę ir socialinę naudą ir ragina Komisiją 

programos veiksmais labiau remti savanoryste grindžiamas organizacijas; 

5. atkreipia dėmesį į skirtumus tarp skirtingų ES regionų ir tarp skirtingų teritorijų valstybėse 

narėse, susijusius su dalyvavimu įgyvendinant pagal programą „Erasmus +“ 

finansuojamus veiksmus; reiškia susirūpinimą, kad jos veiksmų sėkmės rodikliai 

santykinai žemi ir visoje ES skiriasi; ragina tikslingai ir laiku imtis veiksmų siekiant 

išplėsti dalyvavimą ir pagerinti sėkmės rodiklius, nepriklausomai nuo to, kokia prašymų 

teikėjų kilmė, ir dalį finansavimo skirti specialioms priemonėmis, kuriomis siekiama 

propaguoti šią iniciatyvą ir padidinti informuotumą apie ją, visų pirma regionuose, 

kuriuose galimybės gauti finansavimą tebėra nedidelės; 

6. teigiamai vertina Komisijos pasiūlymą 200 mln. EUR padidinti programos „Erasmus+“ 

įsipareigojimus likusiu dabartinės DFP laikotarpiu ir 4,5 proc. padidinti mokėjimus 

2017 m. biudžeto projekte; ragina Komisiją skirstant programos „Erasmus +“ stipendijas 

ypatingą dėmesį skirti ilgalaikiam pameistrių judumui; pažymi, kad 48 proc. nacionalinių 

agentūrų praneša, kad programos veiksmams skiriama nepakankamai biudžeto lėšų; 

ragina Komisiją pasiūlyti tinkamą daugiametį mokėjimų planą, be to, skatina ją pasiūlyti, 

kad naujos kartos programoms būtų skiriamas bent tokio pat dydžio metinis finansavimas 

kaip paskutiniais dabartinės programos įgyvendinimo metais; siūlo Komisijai išnagrinėti 

galimybę padidinti išankstinį finansavimą; 

7. atkreipia dėmesį į kontrastą tarp didesnio teigiamo programos „Erasmus+“ judumo 

stipendijų poveikio ir didesnės paklausos Rytų ir Pietų Europoje ir riboto bendro 

programos biudžeto, dėl kurio atmetama didelė dalis prašymų; siūlo Komisijai dėti 

daugiau pastangų skatinant judumą iš Vakarų Europos į Rytų Europą; 

8. pabrėžia, kad didėjantis ES piliečių susidomėjimas programa „Erasmus +“ labiausiai 

veikia programos jaunimo skyrių; pažymi, kad šiuo metu 36 proc. visų prašymų dėl 

„Erasmus +“ stipendijų yra jaunimo srityje ir nuo 2014 m. iki 2016 m. prašymų skaičius 

padidėjo 60 proc.; 
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9. prašo Komisijos ir, atitinkamai, Švietimo ir kultūros generalinio direktorato (GD EAC) 

bei Švietimo, garso ir vaizdo bei kultūros vykdomosios įstaigos (EACEA) sudaryti 

sąlygas toliau skatinti decentralizuotus veiksmus, kaip antai 2 pagrindinį veiksmą, siūlant 

tinkamą finansavimą, kuris būtų proporcingas veiksmams; 

10. pažymi, kad įgyvendinant programą „Erasmus +“ skirtinguose ES regionuose finansavimo 

poreikiai ir intervencijos prioritetai skiriasi, todėl kai kurios valstybės narės, siekdamos 

užtikrinti išlaidų efektyvumą, turi pakeisti intervencijos prioritetus; 

11. yra susirūpinęs dėl sunkumų, su kuriais susiduria nacionalinės agentūros aiškindamos ir 

taikydamos programos taisykles; primena, kad 82 proc. programos „Erasmus +“ biudžeto 

valdomi pagal decentralizuotą veiklą; ragina Komisiją supaprastinti apibrėžtis ir 

patobulinti gaires dėl decentralizuotų veiksmų siekiant užtikrinti geriausius ES biudžeto 

panaudojimo rezultatus ir išvengti klaidų; 

12. pažymi, kad 75 proc. nacionalinių agentūrų yra pranešusios apie didelę administracinę 

naštą, dėl kurios mažėja ES biudžeto investiciniai pajėgumai ir kyla grėsmė, kad tai turės 

tiesioginį poveikį naudos gavėjams; ragina GD EAC ir EACEA gerinti įgyvendinimą, 

ypač prašymų teikimo proceso metu; 

13. palankiai vertina tai, kad buvo supaprastintas finansų valdymas ir pradėta taikyti vieneto 

įkainio sistema; pabrėžia, kad dėl reguliavimo reikalavimų, kai kurios valstybės narės 

negali taikyti šios sistemos arba, jų nuomone, įkainių lygis yra netinkamas, palyginti su 

faktinėmis išlaidomis; yra susirūpinęs, kad nacionalinės agentūros praneša apie 

padidėjusią audito naštą; 

14. mano, kad siekiant užtikrinti gerus ES finansuojamų veiksmų rezultatus, nacionalinių 

agentūrų veiklos rezultatai turėtų būti reguliariai vertinami ir gerinami; pritaria, kad šiuo 

požiūriu esminis aspektas turėtų būti dalyvavimo mastas bei dalyvių ir partnerių patirtis; 

15. pritaria veiksmingumo ir efektyvumo gerinimui vykdant didesnio masto projektus; vis 

dėlto pažymi, kad reikia rasti pusiausvyrą tarp mažų ir didelių prašymų teikėjų grupių; 

16. apgailestauja, kad dėl didelės administracinės naštos programos „Erasmus+“ finansavimas 

mažesnėms organizacijoms gali būti nepasiekiamas; mano, kad biurokratinė našta ir 

atsiskaitymo reikalavimai turėtų būti supaprastinti; 

17. apgailestauja, kad ilgi pagal programą „Erasmus+“ taikomi mokėjimo terminai veikia 

mažesnių organizacijų galimybes prašyti finansavimo; 

18. laikosi nuomonės, kad savanoriška veikla turėtų būti laikoma tinkamu nuosavo įnašo į 

projekto biudžetą šaltiniu, nes tai sudarytų palankesnes sąlygas mažesnių organizacijų 

dalyvavimui. 
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