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Erasmus+: o marcă europeană de succes, a cărei
performanță ar trebui însă măsurată mai bine, potrivit
Curții de Conturi Europene
Mobilitatea studenților în cadrul programului Erasmus+ generează numeroase forme de valoare
adăugată europeană și are un efect pozitiv asupra atitudinilor participanților față de UE, se arată
într-un nou raport publicat de Curtea de Conturi Europeană; țările nu ar putea obține astfel de
rezultate acționând individual. Curtea a constatat însă că indicatorii utilizați pentru a măsura
performanța programului ar trebui să fie mai bine aliniați la obiectivele acestuia. Raportul mai arată
că, în pofida unui anumit grad de simplificare, procesele de depunere a candidaturilor și de
raportare rămân prea complexe.
Scopul programului Erasmus+ este de a oferi cursanților și personalului posibilitatea de a dobândi
competențe și de a beneficia de o dezvoltare personală, socioeducațională și profesională prin
intermediul studiilor, al formării profesionale, al experiențelor de muncă sau al voluntariatului în
străinătate. De asemenea, programul urmărește să amelioreze calitatea și să stimuleze inovarea,
excelența și internaționalizarea în organizațiile din domeniul învățământului.
Curtea a evaluat performanța și valoarea adăugată europeană a Mobilității Erasmus+, o acțiune-cheie
din cadrul programului care vizează domeniul educației și formării și care reprezintă peste jumătate
din bugetul de 16,45 miliarde de euro. Până în ianuarie 2018, au beneficiat de Mobilitatea Erasmus+
peste 2,3 milioane de cursanți și de membri ai personalului.
În ansamblu, Mobilitatea Erasmus+ și-a îndeplinit majoritatea țintelor fixate. Într-o notă mai critică,
Curtea a constatat că indicatorii utilizați pentru a măsura performanța programului ar trebui să fie mai
bine aliniați la obiectivele acestuia.
„Erasmus+ a oferit pentru milioane de persoane posibilitatea de a studia, de a se forma și de a lucra în
străinătate. Acest program a devenit astfel o marcă binecunoscută a UE, care se bucură de succes”,
a declarat domnul Rimantas Šadžius, membrul Curții de Conturi Europene responsabil de raport.
„Mobilitatea Erasmus+ generează numeroase forme de valoare adăugată europeană care depășesc
cerințele prevăzute de temeiul său juridic, cum ar fi o abordare strategică a mobilității, o consolidare
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a sentimentului de identitate europeană și multilingvismul. Aceste elemente ar trebui să fie evaluate în
cadrul evaluării performanței.”
În comparație cu programele precedente, Erasmus+ a introdus numeroase inovații în vederea
simplificării administrative în domeniul mobilității. Cu toate acestea, în opinia Curții, procesele de
depunere a candidaturilor și de raportare sunt în continuare prea complexe. În plus, mecanismul
inovator de garantare a împrumuturilor pentru studenți nu a produs rezultatele scontate.
Pentru viitorul program Erasmus+, Curtea de Conturi Europeană recomandă Comisiei Europene:
•
să propună elemente suplimentare de valoare adăugată europeană, care ar trebui să
beneficieze de prioritate în etapa de evaluare inițială a proiectelor, să fie monitorizate și să facă
obiectul unei raportări;
•
să îmbunătățească modul de măsurare a obiectivelor realizate și să acorde prioritate
performanței la alocarea fondurilor;
•
să continue simplificarea programului în vederea reducerii sarcinilor administrative, cu
instrumente informatice ameliorate;
•
să includă elevii în Mobilitatea Erasmus+ și aibă în vedere introducerea unui grad mai mare
de flexibilitate pentru doctoranzi;
•
să evalueze posibilitatea de a reintroduce finanțarea pentru predarea limbilor străine în mod
tradițional, în clasă;
•
să includă mobilitatea doctoranzilor și a studenților din primul ciclu universitar în Mecanismul
de garantare a împrumuturilor pentru studenți.
Note către editori
Programul Erasmus+ sprijină educația și formarea, tineretul și sportul, fiind dotat cu un buget de
16,45 miliarde de euro pentru perioada 2014-2020. Acest program acoperă învățământul superior,
educația și formarea profesională, învățământul preuniversitar, educația adulților, tineretul și sportul.
80 % din program este implementat prin metoda de gestiune indirectă de către agențiile naționale.
Un obiectiv de nivel mai înalt al programului Erasmus+ este acela de a ajuta țările europene să își
modernizeze și să își îmbunătățească sistemele de educație și formare, consolidând rolul acestora de
vectori esențiali pentru creșterea economică, ocuparea forței de muncă, competitivitate, inovare și
coeziune socială.
Curtea prezintă rapoartele sale speciale Parlamentului European și Consiliului UE, precum și altor părți
interesate, cum ar fi parlamentele naționale, părțile interesate din sectoarele economice vizate și
reprezentanții societății civile. Marea majoritate a recomandărilor pe care Curtea le formulează în
rapoartele sale sunt puse în practică. Acest nivel ridicat de acceptare a recomandărilor subliniază
beneficiile pe care activitatea Curții le aduce cetățenilor UE.
Raportul special nr. 22/2018, intitulat „Mobilitatea în cadrul programului Erasmus+: milioane de
participanți și numeroase forme de valoare adăugată europeană, dar măsurarea performanței mai
trebuie ameliorată”, este disponibil în 23 de limbi ale UE pe site-ul Curții (eca.europa.eu).
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