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LaComissióEuropeaesquedasense
fonsperpagar lesbequesErasmus
Brussel·les demanaràmés diners als governs per atendre els pagaments d’enguany

Estudiants d’Erasmus a la facultat d’Econòmiques de Barcelona
MARC ARIAS / ARXIU

L’impacte de la crisi en l’educació

BEATRIZ NAVARRO
Brussel·les. Corresponsal

El programa de beques Erasmus
–la gran fàbrica d’europeus, com
n’acostumen a dir a Brussel·les–,
entre altres partides de despesa
del pressupost comunitari, s’ha
quedat gairebé sense diners.
La Comissió Europea té pro-

blemes de liquiditat i ahir va
anunciar que no té prou fons per
fer front a les factures que arri-
bin en els propers mesos des de
les capitals per cobrir els famo-
sos ajuts a la mobilitat estudian-
til. Tampoc per a alguns projec-
tes finançats amb el Fons Social
Europeu, els fons estructurals o
el programa d’investigació, el pa-
gament del qual es concentra en
els últims mesos de l’any.

La raó, segons l’executiu comu-
nitari, és la mesquineria de go-
verns i eurodiputats a l’hora de
concretar quants diners es pas-
sen cada any al pressupost comu-
nitari. És a dir, el desfasament en-
tre els diners promesos (crèdits
de compromís, en l’argot comuni-
tari) i el concedit a la pràctica
(crèdits de pagament), que ha
portat que aquest any s’arribi a la
situació crítica de no poder co-
brir algunes partides pressupostà-
ries. En el cas de les beques Eras-
mus, Brussel·les va demanar un
augment del 5% dels crèdits de
pagament, però les autoritats
pressupostàries de la UE (go-
verns i Eurocambra) només van
aprovar una alça de l’1,86%.
Per solucionar el problema, la

Comissió Europea presentarà a

finals demes un pressupost recti-
ficatiu per al 2012 valorat en di-
versos milers de milions d’euros
(8.000 milions, segons el PSOE).
En cas de ser aprovat per go-

verns i eurodiputats, hauria de re-
soldre els problemes de tresore-
ria actuals. “Tot depèn de la seva
bona voluntat”, va explicar ahir
el portaveu del comissari euro-
peu de Pressupostos, Janusz Le-

wandowski. “Ningú no pot dir
ara que això és una sorpresa”, va
insistir. Brussel·les ja havia avisat
abans que “no hi hauria prou di-
ners”.
Segons l’eurodiputat conser-

vador francès Alain Lamassour-
se, president de la comissió de
Pressupostos de l’Eurocambra,
hi ha 900 milions d’euros assig-
nats a Espanya en programes
d’educació i investigació que po-
drien veure’s afectats si no es re-
solen els problemes, a més de
600 milions per a Grècia i 200
per a França.
Brussel·les no ha confirmat les

xifres, però no ha dubtat a es-
bombar els seus problemes de li-
quiditat amb l’objectiu declarat
d’aconseguir un pressupost co-
munitari més generós per al pe-

ríode 2014-2020. La negociació
ha entrat en la recta final amb
unes posicions molt allunyades
entre els augments que demana
la Comissió Europea i les retalla-
des que reclama una majoria de
governs.
Brussel·les ha enarborat la sim-

bòlica causa dels erasmus en la
seva batalla política amb les capi-
tals i els eurodiputats per cridar
l’atenció sobre el problema que
suposen les retallades passades i
les futures, en especial per als paï-
sos amb problemes econòmics
com Espanya, les universitats de
la qual són les primeres recepto-
res de becaris comunitaris.
En el cas de projectes del Fons

Social Europeu o els ajuts estruc-
turals, la crisi de liquiditat de
l’executiu comunitari pot empit-
jorar seriosament la situació de
les arques públiques a molts paï-

sos, ja que “els governs han avan-
çat part dels diners a altres admi-
nistracions o a les pimes i ara
esperen el reemborsament de la
UE”, segons fonts comunitàries.
Brussel·les insisteix en la con-

tradicció que suposa proclamar
en cada cimera europea que cal
donar suport a l’educació i la in-
novació per sortir de la crisi i des-
prés no donar suport pressupos-
tàriament a aquestes partides.
“Retallar aquest pressupost o no
acceptar el pressupost rectifica-
tiu significaria no donar suport al
creixement”, va insistir el porta-
veu José Manuel Durão Barroso,
president de la Comissió Euro-
pea. “Volem que emprenedors,
estudiants i investigadors euro-
peus puguin continuar comptant
amb els programes europeus, en
especial ara, en temps de crisi”,
va assenyalar.
En el cas de les beques Eras-

mus, els pagaments a estudiants
que han viatjat a l’estranger en-
tre gener i setembre ja s’han efec-
tuat, però falta al voltant d’un
30%dels diners necessaris per co-
brir els ajuts per a l’últim trimes-
tre de l’any. Les agències nacio-
nals encara disposen de “certa li-
quiditat” per fer front als paga-
ments pendents, van indicar
fonts comunitàries, que no des-
carten que es produeixin retards
en el cobrament.c

Les beques afectades
pels problemes de
liquiditat són les que
es gaudeixen l’últim
trimestre de l’any

Brussel·les aireja
el cas dels erasmus
per pressionar en
la negociació sobre
el nou pressupost
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Les beques de mobilitat Eras-
mus, una de les ensenyes de l’eu-
ropeisme, han arrelat amb força
als campus espanyols. Des de
principis d’aquesta dècada, Es-
panya es va convertir en el prin-
cipal país receptor i des del
2009-10 el que més estudiants
universitaris enviava a altres paï-
sos europeus. Malgrat aquesta
forta pujada de les Erasmus, els

estudiants han topat darrera-
ment amb retallades en els ajuts
complementaris de l’Estat i les
crítiques del mateix ministre
d’Educació. Fa uns mesos, José
Ignacio Wert va qüestionar les
destinacions escollides per bona
part dels becats espanyols (una
quarta part van a Itàlia, es va
queixar).
Si el pressupost del 2012 va su-

posar una retallada per als Eras-
mus de més d’un 40% respecte a
l’any anterior i es va quedar en 41

milions, els comptes per al 2013
no són gaire falaguers. Educació
ha decidit que els programes
Erasmus i Sèneca es reparteixin
una partida de 21 milions.
Els diners que destina elminis-

teri per a aquesta mena d’ajuda a
la mobilitat són primordials si es
té en compte que la beca Eras-
mus depèn de tres components:
una part que concedeix la Unió
Europea (uns 110 euros al mes);
una ajuda complementària d’Edu-
cació, per cobrir despeses de viat-

ge i la diferència del cost de vida
(entre 135 i 160 euros al mes, més
un suplement per als que gaudei-
xen d’una beca d’estudis), i una
part autonòmica. Precisament,
des de fa temps s’ha criticat la dis-
paritat entre les diferents comu-
nitats, que fa que un estudiant a
Andalusia pugui rebre fins a 600
euros mensuals d’ajuda mentre
que, per exemple, a Catalunya
calgui competir amb estudiants
amb altres beques de mobilitat
per 200 euros al mes, durant un
màxim de sis mesos.
Segons les últimes dades publi-

cades per la UE, al llarg del curs
2010-2011més de 231.000 univer-
sitaris van anar a estudiar a un al-
tre país europeu amb aquest pro-
grama de beques, un 8,5% més

que el curs anterior. D’ells,
36.183 eren espanyols –aproxima-
dament un 3% dels universitaris
a Espanya són Erasmus, davant
l’1,9% dels catalans–. Es tracta
del col·lectiu més nombrós, se-
guit de francesos, alemanys, itali-
ans i polonesos. Alhora, Espanya
va rebre 37.432 estudiants euro-
peus, superant les universitats de
França, Alemanya, el Regne Unit
i Itàlia. En el 2009-10, set univer-
sitats espanyoles (amb la Univer-
sitat de Granada, València i la
Complutense al capdavant) figu-
raven entre les deu universitats
quemés alumnesErasmus van re-
bre. Des del naixement de les
Erasmus, més de 355.000 estudi-
ants de tot Espanya s’han benefi-
ciat d’aquest programa.c

Elpressupost d’Educacióper al
programacaua lameitat el 2013


