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Evropski poslanci za bolj prilagodljivo
financiranje projektov iz programa Erasmus
Evropski poslanci za bolj prilagodljivo financiranje projektov iz programa Erasmus
Strasbourg, 2. februarja - Evropski poslanci so se danes z resolucijo zavzeli, da bi moral program Erasmus vsem mladim
ponuditi možnost učenja v tujini, ne le študentom. Vendar pa za to potrebujejo bolj prilagodljiv proračun, ki bi zajel tudi
manjše projekte mladinskih organizacij. Več pozornosti bi moral nameniti tudi mobilnosti vajencev.
Evropski parlament v resoluciji, ki jo je sprejel s 497 glasovi za, 39 proti in 60 vzdržanimi glasovi, pozval Evropsko
komisijo, naj dovoli nacionalnim agencijam večjo prožnost pri spreminjanju namembnosti odobrenih sredstev, da bodo
lahko omogočile financiranje kakovostnih projektov na področjih, za katere so sprva načrtovali manj sredstev.
Predlog resolucije se zavzema tudi za poenostavitev postopkov in prijavnih obrazcev, večjo prijaznost do uporabnikov ter
povečanje začetne stopnje financiranja, kar bi manjšim organizacijam olajšalo izvedbo projektov, so sporočili iz
Evropskega parlamenta.
Evropski poslanec Milan Zver (ELS/SDS) je v razpravi pohvalil program Erasmus, ki kot "pomembna zgodba o uspehu
uživa prijazno podporo vseh evropskih inštitucij".
Izpostavil je, da so v preteklih treh letih povečali proračun programa in odpravili nekatere tehnične zadeve, ki so med
drugim poenostavile dostop manjših organizacij k programu. "Še posebej pa so pomembni pozitivni odzivi sodelujočih v
Erasmusu in zaznano večanje zanimanja za sodelovanje v njem. Zato bo potrebno v prihodnje odpravljati prepad med
limitiranimi finančnimi možnostmi in njegovimi potenciali," je še dejal Zver.
Evropski poslanci so podprli še, da bi morala Evropska komisija pripraviti tudi oceno delovanja jamstvene sheme za
študentska posojila, ki po mnenju poslancev ne deluje dobro. Shemo, predvideno za pomoč študentom magistrskih
programov, ki naj bi z delnim jamstvom Evropske komisije lažje dobili bančna posojila z nizko obrestno mero, je od
začetka izvajanja leta 2015 namreč v vsej EU izkoristilo le 130 študentov pri samo štirih bankah.
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