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25.1.2017 A8-0389/2 

Pozměňovací návrh  2 

Dominique Bilde 

za skupinu ENF 

 

Zpráva A8-0389/2016 

Milan Zver 

Provádění programu Erasmus+ 

2015/2327(INI) 

Návrh usnesení 

Právní východisko 18 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

– s ohledem na prohlášení o prosazování 

občanství a společných hodnot svobody, 

tolerance a nediskriminace v procesu 

vzdělávání („Pařížské prohlášení“), které 

bylo přijato na neformálním zasedání 

ministrů školství Evropské unie dne 17. 

března 2015 v Paříži, 

vypouští se 

Or. en 
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25.1.2017 A8-0389/3 

Pozměňovací návrh  3 

Dominique Bilde 

za skupinu ENF 

 

Zpráva A8-0389/2016 

Milan Zver 

Provádění programu Erasmus+ 

2015/2327(INI) 

Návrh usnesení 

Právní východisko 24 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

– s ohledem na své usnesení ze dne 12. 

dubna 2016 o vyučování o EU ve škole2, 

 

 

 

–––––––––––––––––– 

2 Přijaté texty, P8_TA(2016)0106. 

 

 

vypouští se 

Or. en 



 

AM\1115314CS.docx  PE598.429v01-00 

CS Jednotná v rozmanitosti CS 

 

25.1.2017 A8-0389/4 

Pozměňovací návrh  4 

Dominique Bilde 

za skupinu ENF 

 

Zpráva A8-0389/2016 

Milan Zver 

Provádění programu Erasmus+ 

2015/2327(INI) 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění B 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

B. vzhledem k tomu, že Komise prokázala 

flexibilitu a podnikla inovativní kroky, 

jejichž cílem je reagovat na nové výzvy, 

jako je návrh pro uprchlíky, a podpořit 

pomocí pobídek programu Erasmus+ 

občanské hodnoty, ve snaze dospět 

k mezikulturnímu dialogu, který by byl 

aktivnější a participativní; 

B. vzhledem k tomu, že navzdory četným 

konstatováním o omezenosti rozpočtu 

uvolnila Komise prostředky a stanovila 

nové cíle na újmu rostoucí poptávky 

občanů členských států, kteří ve stále větší 

míře nejsou schopni účastnit se programu 

kvůli omezeným zdrojům; 

Or. en 
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25.1.2017 A8-0389/5 

Pozměňovací návrh  5 

Dominique Bilde 

za skupinu ENF 

 

Zpráva A8-0389/2016 

Milan Zver 

Provádění programu Erasmus+ 

2015/2327(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 1 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

1. poukazuje na to, že program Erasmus+ 

je stěžejním programem EU v oblasti 

mobility, vzdělávání a odborné přípravy, 

na který byly vzhledem k jeho pozitivním 

výsledkům a k vysoké poptávce po něm 

přiděleny o 40 % vyšší rozpočtové 

prostředky než v období 2007–2013; 

1. poukazuje na to, že program Erasmus+ 

je stěžejním programem EU v oblasti 

mobility, vzdělávání a odborné přípravy; 

připomíná, že program Erasmus+ se 

dočkal značného navýšení celkového 

rozpočtu na období 2014 až 2020 o 14,7 

miliardy EUR, tj. o 40 % více v porovnání 

s předchozím programovým obdobím; 

konstatuje, že z rozpočtového profilu ve 

VFR vyplývá, že v první polovině 

programového období došlo k omezenému 

navýšení prostředků; upozorňuje na 

skutečnost, že nová struktura programu 

patrně v současné době upřednostňuje 

velké projekty, zejména projekty v rámci 

klíčové akce KA2, na něž je ostatně 

čerpána větší část rozpočtu; 

Or. en 
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25.1.2017 A8-0389/6 

Pozměňovací návrh  6 

Dominique Bilde 

za skupinu ENF 

 

Zpráva A8-0389/2016 

Milan Zver 

Provádění programu Erasmus+ 

2015/2327(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 2 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

2. konstatuje, že převážná většina 

národních agentur očekává, že cíle 

programu Erasmus+ v oblasti vzdělávání, 

odborné přípravy a mládeže budou 

naplněny; 

2. konstatuje, že převážná většina 

národních agentur očekává, že cíle 

programu Erasmus+ v oblasti vzdělávání, 

odborné přípravy a mládeže budou 

naplněny, a to i přesto, že podle studie 

o decentralizovaném provádění programu 

Erasmus+, kterou vypracovala tematická 

sekce B Evropského parlamentu, 75 % 

agentur se při provádění programu potýká 

se složitou administrativou;  

Or. en 
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25.1.2017 A8-0389/7 

Pozměňovací návrh  7 

Dominique Bilde 

za skupinu ENF 

 

Zpráva A8-0389/2016 

Milan Zver 

Provádění programu Erasmus+ 

2015/2327(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 3 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

3. domnívá se, že program Erasmus+ 

hraje významnou roli při podporování 

evropské identity a integrace, solidarity, 

inkluzivního a udržitelného růstu, 

kvalitních pracovních míst, 

konkurenceschopnosti, sociální 

soudržnosti a pracovní mobility mladých 

osob, jelikož pozitivně přispívá ke zlepšení 

evropských systémů vzdělávání a odborné 

přípravy, celoživotního učení, aktivního 

evropského občanství a zvýšení možností 

v oblasti zaměstnanosti tím, že 

Evropanům dává příležitost získat 

studiem, stáží či prací v zahraničí 

a dobrovolnickou činností široké 

průřezové a přenositelné osobní a profesní 

dovednosti a kompetence a jednotlivcům 

umožňuje žít nezávisleji, snadněji se 

přizpůsobit a dosáhnout osobního rozvoje; 

vypouští se 

Or. en 
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25.1.2017 A8-0389/8 

Pozměňovací návrh  8 

Dominique Bilde 

za skupinu ENF 

 

Zpráva A8-0389/2016 

Milan Zver 

Provádění programu Erasmus+ 

2015/2327(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 8 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

8. uznává, že ačkoli podle zpráv 

zainteresovaných stran, které působí na 

všech úrovních, bylo období prvních dvou 

a půl let provádění programu obtížné 

a náročné, došlo mezitím ke zlepšení, 

i když dopad zjednodušení zavedených 

v rámci univerzálního přístupu nebyl 

v mnoha případech příznivý; domnívá se, 

že snížením množství byrokratických 

překážek by se zvětšil rozsah programu 

a zlepšila jeho dostupnost; požaduje proto, 

aby bylo vyvinuto další úsilí o snížení 

byrokracie v celém projektovém cyklu 

a aby byly náklady stanoveny přiměřeně 

a úměrně k rozpočtu nebo druhu projektu; 

zároveň vybízí Komisi k posílení dialogu 

se sociálními partnery, místními orgány 

a občanskou společností ve snaze zajistit 

co nejširší přístup k programu; vyjadřuje 

politování nad tím, že vzhledem k vysoké 

míře administrativní zátěže může být 

financování v rámci programu Erasmus+ 

pro menší organizace nedostupné; je 

přesvědčen, že by měly být požadavky na 

byrokracii a vykazování zjednodušeny; 

8. uznává, že ačkoli podle zpráv 

zainteresovaných stran, které působí na 

všech úrovních, bylo období prvních dvou 

a půl let provádění programu obtížné 

a náročné – zejména pro národní 

agentury, z nichž polovina se domnívá, že 

nový program se provádí obtížněji – došlo 

mezitím k určitému zlepšení, i když dopad 

zjednodušení zavedených v rámci 

univerzálního přístupu nebyl v mnoha 

případech příznivý; domnívá se, že 

snížením množství byrokratických 

překážek by se zvětšil rozsah programu 

a zlepšila jeho dostupnost; požaduje proto, 

aby bylo vyvinuto další úsilí o snížení 

byrokracie v celém projektovém cyklu 

a aby byly náklady stanoveny přiměřeně 

a úměrně k rozpočtu nebo druhu projektu; 

zároveň vybízí Komisi k posílení dialogu 

se sociálními partnery, místními orgány 

a občanskou společností ve snaze zajistit 

co nejširší přístup k programu; vyjadřuje 

politování nad tím, že vzhledem k vysoké 

míře administrativní zátěže může být 

financování v rámci programu Erasmus+ 

pro menší organizace nedostupné; je 

přesvědčen, že by měly být požadavky na 

byrokracii a vykazování zjednodušeny; 

Or. en 
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25.1.2017 A8-0389/9 

Pozměňovací návrh  9 

Dominique Bilde 

za skupinu ENF 

 

Zpráva A8-0389/2016 

Milan Zver 

Provádění programu Erasmus+ 

2015/2327(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 12 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

12. zdůrazňuje význam jasných výsledků 

učení a konkrétních popisů práce 

u pracovních zkušeností v rámci programu 

Erasmus+ v zahraničí pro studenty, 

stážisty, učně účastnící se odborného 

vzdělávání a přípravy a pro dobrovolníky; 

zdůrazňuje, že nedílnou součástí činnosti je 

příprava uchazečů před odjezdem do 

zahraničí, a že je proto třeba, aby 

zahrnovala profesní poradenství, jazykové 

kurzy a kurzy sociální a kulturní integrace, 

a to včetně kurzů mezikulturní 

komunikace, které by podporovaly účast 

lidí na životě společnosti a zlepšily jejich 

pracovní a životní podmínky; s ohledem na 

význam mnohojazyčnosti pro zvyšování 

zaměstnatelnosti mladých lidí se domnívá, 

že by mělo být v rámci programu 

Erasmus+ věnováno více úsilí na propagaci 

a podporu mnohojazyčnosti; vítá 

skutečnost, že si účastníci projektů 

Erasmus+ zlepší své znalosti cizích 

jazyků, včetně jazyků sousedních zemí, 

což může zvýšit mobilitu a zaměstnatelnost 

na přeshraničním trhu práce; domnívá se, 

že jazykové kurzy pro nové účastníky 

mobility by mohly být organizovány ve 

spolupráci se vzdělávacími institucemi 

a hostitelskými společnostmi 

a přizpůsobeny studijnímu oboru účastníků 

či jejich stáži; 

12. zdůrazňuje význam jasných výsledků 

učení a konkrétních popisů práce 

u pracovních zkušeností v rámci programu 

Erasmus+ v zahraničí pro studenty, 

stážisty, učně účastnící se odborného 

vzdělávání a přípravy a pro dobrovolníky; 

zdůrazňuje, že nedílnou součástí činnosti je 

příprava uchazečů před odjezdem do 

zahraničí, a že je proto třeba, aby 

zahrnovala profesní poradenství, jazykové 

kurzy a kurzy sociální a kulturní integrace, 

a to včetně kurzů mezikulturní 

komunikace, které by podporovaly účast 

lidí na životě společnosti a zlepšily jejich 

pracovní a životní podmínky; s ohledem na 

význam mnohojazyčnosti pro zvyšování 

zaměstnatelnosti mladých lidí se domnívá, 

že by mělo být v rámci programu 

Erasmus+ věnováno více úsilí na propagaci 

a podporu mnohojazyčnosti; domnívá se, 

že jazykové kurzy pro nové účastníky 

mobility by mohly být organizovány ve 

spolupráci se vzdělávacími institucemi 

a hostitelskými společnostmi 

a přizpůsobeny studijnímu oboru účastníků 

či jejich stáži; 
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25.1.2017 A8-0389/10 

Pozměňovací návrh  10 

Dominique Bilde 

za skupinu ENF 

 

Zpráva A8-0389/2016 

Milan Zver 

Provádění programu Erasmus+ 

2015/2327(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 14 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

14. vítá skutečnost, že objem finančních 

prostředků vyčleněných na program 

Erasmus+ na rok 2017 byl oproti roku 

2016 navýšen o téměř 300 milionů EUR; 

dále zdůrazňuje, že je zapotřebí tyto 

prostředky použít částečně na zlepšení 

slabých stránek programu, a převážně pak 

na zvýšení počtu úspěšných kvalitních 

projektů; 

14. bere na vědomí, že objem finančních 

prostředků vyčleněných na program 

Erasmus+ na rok 2017 byl oproti roku 

2016 navýšen o téměř 300 milionů EUR, 

avšak zdůrazňuje, že zvýšení finančních 

prostředků nebude samo o sobě 

k zefektivnění programu postačovat, 

zejména pokud jde o větší rovnost mezi 

malými, středními a velkými projekty; 

Or. en 
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25.1.2017 A8-0389/11 

Pozměňovací návrh  11 

Dominique Bilde 

za skupinu ENF 

 

Zpráva A8-0389/2016 

Milan Zver 

Provádění programu Erasmus+ 

2015/2327(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 16 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

16. věří, že se díky navýšení celkového 

rozpočtu o 12,7 % v roce 2017 oproti roku 

2016 a dalšímu ročnímu navýšení ve 

zbývajících letech programu zvýší míra 

úspěšnosti i spokojenost žadatelů; 

očekává, že Komise uskuteční svůj záměr 

přidělit na zbývající programové období 

dalších 200 milionů EUR, ačkoli na to, 

aby byla uspokojena poptávka 

v nedostatečně financovaných oblastech, 

která je v současnosti o poznání vyšší než 

množství dostupných finančních 

prostředků, je třeba vyvinout ještě větší 

rozpočtové úsilí; konstatuje, že 48 % 

národních agentur hlásí, že na činnosti 

financované z programu není dostatek 

rozpočtových prostředků; 

vypouští se 

Or. en 

 

 


