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25.1.2017 A8-0389/2 

Grozījums Nr.  2 

Dominique Bilde 

ENF grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0389/2016 

Milan Zver 

„Erasmus+” īstenošana 

2015/2327(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

18. atsauce 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

– ņemot vērā Eiropas Savienības izglītības 

ministru neformālajā sanāksmē Parīzē 

2015. gada 17. martā pieņemto 

„Deklarāciju par pilsoniskuma un kopējo 

vērtību — brīvības, iecietības un 

nediskriminācijas — veicināšanu ar 

izglītības palīdzību” („Parīzes 

deklarācija”), 

svītrots 

Or. en 
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25.1.2017 A8-0389/3 

Grozījums Nr.  3 

Dominique Bilde 

ENF grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0389/2016 

Milan Zver 

„Erasmus+” īstenošana 

2015/2327(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

24. atsauce 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

– ņemot vērā 2016. gada 12. aprīļa 

rezolūciju par mācīšanos par ES skolā2, 

 

 

 

–––––––––––––––––– 

2 Pieņemtie teksti, P8_TA(2016)0106. 

 

 

svītrots 

Or. en 
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25.1.2017 A8-0389/4 

Grozījums Nr.  4 

Dominique Bilde 

ENF grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0389/2016 

Milan Zver 

„Erasmus+” īstenošana 

2015/2327(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

B apsvērums 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

B. tā kā Komisija ir demonstrējusi elastīgu 

pieeju un spērusi inovatīvus soļus, lai 

reaģētu uz jauniem, sarežģītiem 

uzdevumiem, piemēram, priekšlikumu 

attiecībā uz bēgļiem, un lai veicinātu 

pilsoniskās vērtības starp „Erasmus+” 

piedāvātajiem stimuliem, tā tiecoties 

attīstīt aktīvāku un līdzdalīgāku 

starpkultūru dialogu; 

B. tā kā, neraugoties uz daudzkārt 

konstatēto faktu, ka budžets ir ierobežots, 
Komisija ir izmaksājusi līdzekļus un 

noteikusi jaunus mērķus, tam nākot par 

ļaunu augošajam pieprasījumam no 

dalībvalstu iedzīvotāju puses, kuru 

iespējas piedalīties programmā ierobežoto 

resursu dēļ sarūk arvien vairāk; 

Or. en 
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25.1.2017 A8-0389/5 

Grozījums Nr.  5 

Dominique Bilde 

ENF grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0389/2016 

Milan Zver 

„Erasmus+” īstenošana 

2015/2327(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

1. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

1. norāda, ka „Erasmus+” ir nozīmīgākā 

ES programma mobilitātes, izglītības un 

apmācības jomā un tai piešķirtais budžets, 

ņemot vērā pozitīvos rezultātus un lielo 

pieprasījumu, ir par 40 % lielāks nekā 

laikposmā no 2007. līdz 2013. gadam; 

1. norāda, ka „Erasmus+” ir nozīmīgākā 

ES programma mobilitātes, izglītības un 

apmācības jomā; atgādina, ka 

„Erasmus+” budžets laikposmam no 

2014. līdz 2020. gadam kopumā ir 

ievērojami palielināts — tā apmērs ir 

EUR 14,7 miljardi jeb par 40 % vairāk 

nekā iepriekšējā plānošanas periodā; 

norāda, ka DFS plānošanas perioda 

pirmajā pusē paredzētais budžeta 

palielinājums bija neliels; norāda, ka 

jaunajā programmas struktūrā patlaban 

priekšroka, šķiet, tiek dota liela mēroga 

projektiem, it sevišķi 2. pamatdarbības 

projektiem, kuru vajadzībām turklāt tiek 

iztērēta lielāka budžeta daļa; 

Or. en 
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25.1.2017 A8-0389/6 

Grozījums Nr.  6 

Dominique Bilde 

ENF grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0389/2016 

Milan Zver 

„Erasmus+” īstenošana 

2015/2327(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

2. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

2. norāda, ka pārliecinošs vairākums valstu 

aģentūru uzskata, ka programmas 

„Erasmus+” mērķi izglītības, apmācības 

un jaunatnes jomā tiks sasniegti; 

2. norāda, ka pārliecinošs vairākums valstu 

aģentūru uzskata, ka programmas 

„Erasmus+” mērķi izglītības, apmācības 

un jaunatnes jomā tiks sasniegti, kaut 

arī — kā izriet no Parlamenta Politikas 

departamenta B veikta pētījuma par 

„Erasmus+” decentralizēto īstenošanu — 

75 % aģentūru uzskata, ka programmas 

īstenošana no administratīvā viedokļa ir 

sarežģīta;  

Or. en 
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25.1.2017 A8-0389/7 

Grozījums Nr.  7 

Dominique Bilde 

ENF grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0389/2016 

Milan Zver 

„Erasmus+” īstenošana 

2015/2327(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

3. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

3. uzskata, ka programmai „Erasmus+” ir 

vitāla loma Eiropas identitātes un 

integrācijas, solidaritātes, iekļaujošas un 

ilgtspējīgas izaugsmes, kvalitatīvas 

nodarbinātības, konkurētspējas, sociālās 

kohēzijas un jauniešu profesionālās 

mobilitātes veicināšanā, jo tā nodrošina 

pozitīvu ieguldījumu Eiropas izglītības un 

apmācības sistēmu un mūžizglītības 

uzlabošanā, aktīva Eiropas pilsoniskuma 

veicināšanā un nodarbinātības izredžu 

uzlabošanā, dodot Eiropas iedzīvotājiem 

iespēju apgūt transversālu un daudzās 

jomās pielietojamu personisko un 

profesionālo prasmju un kompetenču 

klāstu, kuras tiek iegūtas studējot, 

piedaloties apmācībā, gūstot darba 

pieredzi ārpus savas valsts vai iesaistoties 

brīvprātīgajā darbā, kā arī sekmē cilvēka 

patstāvību, spēju pielāgoties un 

personisko attīstību; 

svītrots 

Or. en 
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25.1.2017 A8-0389/8 

Grozījums Nr.  8 

Dominique Bilde 

ENF grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0389/2016 

Milan Zver 

„Erasmus+” īstenošana 

2015/2327(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

8. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

8. atzīst, ka no visu līmeņu ieinteresēto 

personu sniegtās informācijas izriet, ka 

programmas īstenošanas pirmie divarpus 

gadi ir bijuši grūti un sarežģīti, laika gaitā 

jau tikuši veikti uzlabojumi, tomēr 

universālā pieejā balstītie vienkāršošanas 

risinājumi daudzkārt radījuši pretējas 

sekas; uzskata, ka birokrātisko šķēršļu 

samazināšana ļautu programmu darīt 

plašāku un vieglāk pieejamu; tādēļ prasa 

turpināt centienus mazināt birokrātiju 

projekta ciklā un noteikt pienācīgas, 

projekta budžetam vai veidam atbilstošas 

izmaksas; vienlaikus mudina Komisiju 

nostiprināt dialogu ar sociālajiem 

partneriem, vietējām iestādēm un 

pilsonisko sabiedrību, lai nodrošinātu 

maksimālu programmas pieejamību; pauž 

nožēlu par to, ka lielā administratīvā sloga 

dēļ mazākām organizācijām programmas 

„Erasmus+” finansējums var būt 

nesasniedzams; uzskata, ka vajadzētu 

vienkāršot birokrātiskās un ar ziņojumu 

sniegšanu saistītās prasības; 

8. atzīst, ka no visu līmeņu ieinteresēto 

personu sniegtās informācijas izriet, ka 

programmas īstenošanas pirmie divarpus 

gadi ir bijuši grūti un sarežģīti, it sevišķi 

valstu aģentūrām, no kurām puse uzskata, 

ka īstenot jauno programmu ir sarežģītāk, 

laika gaitā jau tikuši veikti daži 

uzlabojumi, tomēr universālā pieejā 

balstītie vienkāršošanas risinājumi 

daudzkārt radījuši pretējas sekas; uzskata, 

ka birokrātisko šķēršļu samazināšana ļautu 

programmu darīt plašāku un vieglāk 

pieejamu; tādēļ prasa turpināt centienus 

mazināt birokrātiju projekta ciklā un 

noteikt pienācīgas, projekta budžetam vai 

veidam atbilstošas izmaksas; vienlaikus 

mudina Komisiju nostiprināt dialogu ar 

sociālajiem partneriem, vietējām iestādēm 

un pilsonisko sabiedrību, lai nodrošinātu 

maksimālu programmas pieejamību; pauž 

nožēlu par to, ka lielā administratīvā sloga 

dēļ mazākām organizācijām programmas 

„Erasmus+” finansējums var būt 

nesasniedzams; uzskata, ka vajadzētu 

vienkāršot birokrātiskās un ar ziņojumu 

sniegšanu saistītās prasības; 

Or. en 
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25.1.2017 A8-0389/9 

Grozījums Nr.  9 

Dominique Bilde 

ENF grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0389/2016 

Milan Zver 

„Erasmus+” īstenošana 

2015/2327(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

12. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

12. uzsver, ka ir svarīgi, lai profesionālās 

izglītības un apmācības audzēkņiem, 

praktikantiem, mācekļiem un 

brīvprātīgajiem būtu skaidri definēti 

paredzamie mācību rezultāti un konkrēti 

darba pienākumu apraksti ārvalstīs 

gūstamajai „Erasmus+” darba pieredzei; 

uzsver, ka šā pasākuma neatņemama daļa ir 

kandidātu iepriekšēja sagatavošana pirms 

starptautiskās pieredzes gūšanas un ka 

sagatavošanā ir jāiekļauj profesionālā 

orientācija un valodu kursi, kā arī 

apmācība sociālās un kultūras integrācijas 

jautājumos, tostarp starpkultūru 

komunikācijas apguve, jo ar šādiem 

pasākumiem tiktu veicināta iekļaušanās 

sabiedrībā un uzlaboti dalībnieku darba un 

dzīves apstākļi; ņemot vērā daudzvalodības 

nozīmi jauniešu nodarbināmības 

uzlabošanā, uzskata, ka programmā 

„Erasmus+” būtu jāpastiprina centieni 

veicināt un atbalstīt daudzvalodību; 

atzinīgi vērtē to, ka „Erasmus+” projektu 

dalībnieki pilnveidos savas svešvalodu, it 

sevišķi kaimiņvalstu valodu, prasmes, kas 

var palielināt mobilitāti un iespējas tikt 

nodarbinātiem pārrobežu darba tirgū; 
uzskata, ka valodu kursus iebraucošajiem 

mobilitātes programmu dalībniekiem 

varētu rīkot sadarbībā ar izglītības iestādēm 

un uzņēmumiem, kuros notiks stažēšanās, 

12. uzsver, ka ir svarīgi, lai profesionālās 

izglītības un apmācības audzēkņiem, 

praktikantiem, mācekļiem un 

brīvprātīgajiem būtu skaidri definēti 

paredzamie mācību rezultāti un konkrēti 

darba pienākumu apraksti ārvalstīs 

gūstamajai „Erasmus+” darba pieredzei; 

uzsver, ka šā pasākuma neatņemama daļa ir 

kandidātu iepriekšēja sagatavošana pirms 

starptautiskās pieredzes gūšanas un ka 

sagatavošanā ir jāiekļauj profesionālā 

orientācija un valodu kursi, kā arī 

apmācība sociālās un kultūras integrācijas 

jautājumos, tostarp starpkultūru 

komunikācijas apguve, jo ar šādiem 

pasākumiem tiktu veicināta iekļaušanās 

sabiedrībā un uzlaboti dalībnieku darba un 

dzīves apstākļi; ņemot vērā daudzvalodības 

nozīmi jauniešu nodarbināmības 

uzlabošanā, uzskata, ka programmā 

„Erasmus+” būtu jāpastiprina centieni 

veicināt un atbalstīt daudzvalodību; 

uzskata, ka valodu kursus iebraucošajiem 

mobilitātes programmu dalībniekiem 

varētu rīkot sadarbībā ar izglītības iestādēm 

un uzņēmumiem, kuros notiks stažēšanās, 

un pielāgot šos kursus attiecīgajai studiju 

vai stažēšanās jomai; 
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un pielāgot šos kursus attiecīgajai studiju 

vai stažēšanās jomai; 

Or. en 
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25.1.2017 A8-0389/10 

Grozījums Nr.  10 

Dominique Bilde 

ENF grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0389/2016 

Milan Zver 

„Erasmus+” īstenošana 

2015/2327(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

14. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

14. atzinīgi vērtē to, ka 2017. gadā 

programmai „Erasmus+” pieejamie līdzekļi 

salīdzinājumā ar 2016. gadu ir palielināti 

par gandrīz EUR 300 miljoniem; turklāt 

uzsver, ka daļu no šiem līdzekļiem 

vajadzētu izmantot, lai uzlabotu tās 

programmas daļas, kurās vērojamas 

nepilnības, it sevišķi — lai palielinātu 

kvalitatīvu sekmīgo projektu skaitu; 

14. pieņem zināšanai to, ka 2017. gadā 

programmai „Erasmus+” pieejamie līdzekļi 

salīdzinājumā ar 2016. gadu ir palielināti 

par gandrīz EUR 300 miljoniem, taču 

uzsver, ka ar līdzekļu palielinājumu vien 

nepietiks, lai programma kļūtu efektīvāka, 

it sevišķi domājot par vienlīdzīgāku 

attieksmi pret maza, vidēja un liela 

mēroga projektiem; 

Or. en 
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25.1.2017 A8-0389/11 

Grozījums Nr.  11 

Dominique Bilde 

ENF grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0389/2016 

Milan Zver 

„Erasmus+” īstenošana 

2015/2327(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

16. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

16. uzskata, ka, pateicoties 2017. gada 

kopējā budžeta palielinājumam par 

12,7 % salīdzinājumā ar 2016. gadu un 

turpmākiem palielinājumiem atlikušajos 

programmas darbības gados, sekmīgo 

pieteikumu būs vairāk un augs 

pieteikumu iesniedzēju apmierinātība; 

sagaida, ka tiks īstenots Komisijas 

nodoms programmai tās atlikušajā 

darbības termiņā piešķirt papildu 

EUR 200 miljonus, kaut gan, lai 

apmierinātu pieprasījumu tajās 

programmas nozarēs, kurās finansējums 

ir nepietiekams, pieprasījumam patlaban 

krietni pārsniedzot pieejamo finansējumu, 

budžeta līdzekļu ieguldījumam ir jābūt vēl 

lielākam; konstatē, ka 48 % valstu 

aģentūru savos ziņojumos norāda, ka 

programmas darbībām atvēlētais budžets 

ir nepietiekams; 

svītrots 

Or. en 

 

 


