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25.1.2017 A8-0389/2 

Amendement  2 

Dominique Bilde 

namens de ENF-Fractie 

 

Verslag A8-0389/2016 

Milan Zver 

Uitvoeringsverslag Erasmus+ 

2015/2327(INI) 

Ontwerpresolutie 

Visum 18 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

–  gezien de verklaring over de 

bevordering van burgerschap en de 

gemeenschappelijke waarden vrijheid, 

tolerantie en non-discriminatie door 

middel van onderwijs (Verklaring van 

Parijs), aangenomen op 17 maart 2015 

tijdens de informele bijeenkomst van de 

ministers van Onderwijs van de Europese 

Unie in Parijs, 

Schrappen 

Or. en 
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25.1.2017 A8-0389/3 

Amendement  3 

Dominique Bilde 

namens de ENF-Fractie 

 

Verslag A8-0389/2016 

Milan Zver 

Uitvoeringsverslag Erasmus+ 

2015/2327(INI) 

Ontwerpresolutie 

Visum 24 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

–  gezien zijn resolutie van 12 april 

2016 over leren over de EU op school2, 

 

 

 

–––––––––––––––––– 

2 Aangenomen teksten, P8_TA(2016)0106. 

 

 

Schrappen 

Or. en 
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25.1.2017 A8-0389/4 

Amendement  4 

Dominique Bilde 

namens de ENF-Fractie 

 

Verslag A8-0389/2016 

Milan Zver 

Uitvoeringsverslag Erasmus+ 

2015/2327(INI) 

Ontwerpresolutie 

Overweging B 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

B.  overwegende dat de Commissie 

zich flexibel heeft opgesteld en 

innovatieve stappen heeft ondernomen om 

het hoofd te bieden aan nieuwe 

uitdagingen, zoals een voorstel voor 

vluchtelingen, en om met de stimulerende 

maatregelen binnen Erasmus+ 

maatschappelijke waarden te bevorderen 

om te komen tot een actievere, 

participatieve interculturele dialoog; 

B.  overwegende dat de Commissie, 

ondanks de herhaaldelijke constatering 

dat het budget beperkt is, middelen heeft 

verstrekt en nieuwe streefdoelen heeft 

gesteld, hetgeen ten koste gaat van de 

groeiende vraag van burgers uit de 

lidstaten, die in steeds mindere mate in 

staat zijn aan het programma deel te 

nemen vanwege beperkte middelen; 

Or. en 
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25.1.2017 A8-0389/5 

Amendement  5 

Dominique Bilde 

namens de ENF-Fractie 

 

Verslag A8-0389/2016 

Milan Zver 

Uitvoeringsverslag Erasmus+ 

2015/2327(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 1 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

1.  wijst erop dat Erasmus+ het 

vlaggenschipprogramma van de EU is op 

het gebied van mobiliteit, onderwijs en 

opleiding, en dat de middelen voor dit 

programma met 40 % zijn verhoogd ten 

opzichte van de periode 2007-2013, 

vanwege de positieve resultaten en de 

grote vraag; 

1.  wijst erop dat Erasmus+ het 

vlaggenschipprogramma van de EU is op 

het gebied van mobiliteit, onderwijs en 

opleiding; herinnert eraan dat de 

begroting van het Erasmus+-programma, 

die momenteel 14,7 miljard euro bedraagt, 

aanzienlijk is verhoogd voor de periode 

2014-2020, d.w.z. een verhoging van 40 % 

ten opzichte van de voorgaande 

programmeringsperiode; merkt op dat het 

budgettaire profiel in het MFK op een 

beperkte verhoging voor de eerste helft 

van de programmaperiode wijst; wijst 

erop dat in de nieuwe structuur van het 

programma momenteel grote projecten 

worden begunstigd, met name die in het 

kader van kernactie 2, waaraan 

bovendien een groter deel van de 

begroting opgaat; 

Or. en 
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25.1.2017 A8-0389/6 

Amendement  6 

Dominique Bilde 

namens de ENF-Fractie 

 

Verslag A8-0389/2016 

Milan Zver 

Uitvoeringsverslag Erasmus+ 

2015/2327(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 2 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

2.  merkt op dat een grote meerderheid 

van de nationale agentschappen ervan 

uitgaat dat de doelstellingen van het 

Erasmus+-programma op het gebied van 

onderwijs, opleiding en jeugd worden 

gehaald; 

2.  merkt op dat een grote meerderheid 

van de nationale agentschappen ervan 

uitgaat dat de doelstellingen van het 

Erasmus+-programma op het gebied van 

onderwijs, opleiding en jeugd worden 

gehaald, ondanks het feit dat 75 % van 

hen administratieve moeilijkheden 

ondervindt bij de tenuitvoerlegging van 

het programma, zoals blijkt uit een studie 

over de gedecentraliseerde 

tenuitvoerlegging van Erasmus+ die werd 

uitgevoerd door de beleidsondersteunende 

afdeling B;  

Or. en 
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25.1.2017 A8-0389/7 

Amendement  7 

Dominique Bilde 

namens de ENF-Fractie 

 

Verslag A8-0389/2016 

Milan Zver 

Uitvoeringsverslag Erasmus+ 

2015/2327(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 3 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

3.  is van mening dat Erasmus+ een 

essentiële rol speelt bij de bevordering van 

een Europese identiteit en integratie, 

solidariteit, inclusieve en duurzame groei, 

hoogwaardige werkgelegenheid, het 

concurrentievermogen, de sociale 

samenhang en de arbeidsmobiliteit onder 

jongeren, doordat het programma 

bijdraagt tot de verbetering van de 

Europese onderwijs- en opleidingsstelsels, 

een leven lang leren, actief Europees 

burgerschap en de 

werkgelegenheidsvooruitzichten, door 

burgers van de Unie de kans te bieden 

door middel van studies, opleidingen, 

werkervaring of vrijwilligerswerk in het 

buitenland horizontale en overdraagbare 

vaardigheden en competenties te 

verwerven, en door hen in staat te stellen 

onafhankelijker te leven, zich eenvoudiger 

aan te passen en zich persoonlijk te 

ontwikkelen; 

Schrappen 

Or. en 
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25.1.2017 A8-0389/8 

Amendement  8 

Dominique Bilde 

namens de ENF-Fractie 

 

Verslag A8-0389/2016 

Milan Zver 

Uitvoeringsverslag Erasmus+ 

2015/2327(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 8 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

8.  beseft dat, te oordelen naar de 

berichten van belanghebbenden op alle 

niveaus, de uitvoering van het programma 

de eerste tweeënhalf jaar moeilijk is 

geweest en voor de nodige problemen heeft 

gezorgd, maar dat er inmiddels 

verbeteringen zijn doorgevoerd, hoewel 

vereenvoudigingen die overal op uniforme 

wijze zijn doorgevoerd, in veel gevallen 

een nadelig effect hebben gehad; is van 

mening dat het terugdringen van 

bureaucratische obstakels tot een breder en 

beter toegankelijk programma zou leiden; 

dringt daarom aan op verdere inspanningen 

om de bureaucratie in de hele projectcyclus 

te verminderen en de kosten adequaat en in 

verhouding tot de begroting of het 

projecttype vast te stellen; moedigt 

tegelijkertijd de Commissie aan om de 

dialoog met de sociale partners, de lokale 

overheden en het maatschappelijk 

middenveld te versterken om een zo breed 

mogelijke toegang tot het programma te 

verzekeren; betreurt het dat als gevolg van 

de hoge administratieve lasten Erasmus+-

financiering voor kleinere organisaties 

onbereikbaar kan zijn; is van mening dat de 

administratieve procedures en de 

rapportagevereisten dienen te worden 

vereenvoudigd; 

8.  beseft dat, te oordelen naar de 

berichten van belanghebbenden op alle 

niveaus, de uitvoering van het programma 

de eerste tweeënhalf jaar moeilijk is 

geweest en voor de nodige problemen heeft 

gezorgd, met name voor nationale 

instanties, waarvan de helft het nieuwe 

programma ingewikkelder vindt om uit te 

voeren, maar dat er inmiddels enkele 

verbeteringen zijn doorgevoerd, hoewel 

vereenvoudigingen die overal op uniforme 

wijze zijn doorgevoerd, in veel gevallen 

een nadelig effect hebben gehad; is van 

mening dat het terugdringen van 

bureaucratische obstakels tot een breder en 

beter toegankelijk programma zou leiden; 

dringt daarom aan op verdere inspanningen 

om de bureaucratie in de hele projectcyclus 

te verminderen en de kosten adequaat en in 

verhouding tot de begroting of het 

projecttype vast te stellen; moedigt 

tegelijkertijd de Commissie aan om de 

dialoog met de sociale partners, de lokale 

overheden en het maatschappelijk 

middenveld te versterken om een zo breed 

mogelijke toegang tot het programma te 

verzekeren; betreurt het dat als gevolg van 

de hoge administratieve lasten Erasmus+-

financiering voor kleinere organisaties 

onbereikbaar kan zijn; is van mening dat de 

administratieve procedures en de 
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rapportagevereisten dienen te worden 

vereenvoudigd; 

Or. en 
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25.1.2017 A8-0389/9 

Amendement  9 

Dominique Bilde 

namens de ENF-Fractie 

 

Verslag A8-0389/2016 

Milan Zver 

Uitvoeringsverslag Erasmus+ 

2015/2327(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 12 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

12.  wijst op het belang van duidelijke 

leerresultaten en specifieke 

functieomschrijvingen voor de 

werkervaring die BOO-studenten, trainees, 

stagiairs en vrijwilligers in het kader van 

Erasmus+ in het buitenland opdoen; 

benadrukt dat het integraal deel uitmaakt 

van de activiteit om de kandidaten voor te 

bereiden op hun internationale ervaring en 

dat een dergelijke voorbereiding ook 

loopbaanbegeleiding en taalcursussen moet 

omvatten, alsmede cursussen op het vlak 

van sociale en culturele integratie, met 

inbegrip van interculturele communicatie, 

aangezien daarmee hun participatie in de 

maatschappij wordt bevorderd en hun 

werk- en leefomstandigheden worden 

verbeterd; meent dat, gezien de belangrijke 

rol van meertaligheid bij de verbetering 

van de inzetbaarheid van jongeren, binnen 

het Erasmus+-programma meer 

inspanningen moeten worden geleverd om 

de meertaligheid te bevorderen en te 

ondersteunen; is verheugd dat deelnemers 

aan Erasmus+-projecten vreemde talen 

beter gaan beheersen, ook de talen van 

buurlanden, waardoor hun mobiliteit en 

inzetbaarheid op de grensoverschrijdende 

arbeidsmarkt kunnen worden vergroot; is 

van mening dat de taalcursussen voor 

inkomende deelnemers aan 

12.  wijst op het belang van duidelijke 

leerresultaten en specifieke 

functieomschrijvingen voor de 

werkervaring die BOO-studenten, trainees, 

stagiairs en vrijwilligers in het kader van 

Erasmus+ in het buitenland opdoen; 

benadrukt dat het integraal deel uitmaakt 

van de activiteit om de kandidaten voor te 

bereiden op hun internationale ervaring en 

dat een dergelijke voorbereiding ook 

loopbaanbegeleiding en taalcursussen moet 

omvatten, alsmede cursussen op het vlak 

van sociale en culturele integratie, met 

inbegrip van interculturele communicatie, 

aangezien daarmee hun participatie in de 

maatschappij wordt bevorderd en hun 

werk- en leefomstandigheden worden 

verbeterd; meent dat, gezien de belangrijke 

rol van meertaligheid bij de verbetering 

van de inzetbaarheid van jongeren, binnen 

het Erasmus+-programma meer 

inspanningen moeten worden geleverd om 

de meertaligheid te bevorderen en te 

ondersteunen; is van mening dat de 

taalcursussen voor inkomende deelnemers 

aan mobiliteitsprogramma's in 

samenwerking met de 

onderwijsinstellingen en de ontvangende 

bedrijven kunnen worden georganiseerd en 

kunnen worden afgestemd op hun 

studiegebied of stage; 
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mobiliteitsprogramma's in samenwerking 

met de onderwijsinstellingen en de 

ontvangende bedrijven kunnen worden 

georganiseerd en kunnen worden 

afgestemd op hun studiegebied of stage; 

Or. en 
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25.1.2017 A8-0389/10 

Amendement  10 

Dominique Bilde 

namens de ENF-Fractie 

 

Verslag A8-0389/2016 

Milan Zver 

Uitvoeringsverslag Erasmus+ 

2015/2327(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 14 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

14.  vindt het verheugend dat in 2017 

bijna 300 miljoen EUR meer voor het 

Erasmus+-programma beschikbaar is dan 

in 2016; onderstreept voorts dat deze 

middelen deels moeten worden gebruikt 

voor het verbeteren van de zwakke 

onderdelen van het programma en vooral 

voor het verhogen van het aantal 

succesvolle kwaliteitsprojecten; 

14.  neemt kennis van het feit dat in 

2017 bijna 300 miljoen EUR meer voor het 

Erasmus+-programma beschikbaar is dan 

in 2016, maar benadrukt dat een 

verhoging van de middelen alleen niet 

genoeg zal zijn om het programma 

efficiënt te maken, in het bijzonder wat 

betreft een eerlijkere verdeling tussen 

kleine, middelgrote en grote projecten; 

Or. en 
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25.1.2017 A8-0389/11 

Amendement  11 

Dominique Bilde 

namens de ENF-Fractie 

 

Verslag A8-0389/2016 

Milan Zver 

Uitvoeringsverslag Erasmus+ 

2015/2327(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 16 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

16.  is van mening dat de verhoging 

van de totale begroting in 2017 met 12,7 

% ten opzichte van 2016 en de verdere 

jaarlijkse begrotingsstijgingen in de 

resterende jaren zullen resulteren in een 

hoger succespercentage en een grotere 

mate van tevredenheid onder de 

aanvragers; gaat ervan uit dat de 

Commissie uitvoering geeft aan haar 

voornemen om voor de resterende 

programmaperiode 200 miljoen EUR 

extra toe te kennen, hoewel een nog 

grotere budgettaire inspanning nodig is 

om de vraag in ondergefinancierde 

sectoren, die de beschikbare middelen 

verre overstijgt, te dekken; wijst erop dat 

48 % van de nationale agentschappen 

(NA's) meldt dat er onvoldoende budget is 

voor de acties in het kader van het 

programma; 

Schrappen 

Or. en 

 

 


