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25.1.2017 A8-0389/2 

Poprawka  2 

Dominique Bilde 

w imieniu grupy ENF 

 

Sprawozdanie A8-0389/2016 

Milan Zver 

Wdrażanie programu Erasmus+ 

2015/2327(INI) 

Projekt rezolucji 

Umocowanie 18 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

– uwzględniając deklarację w sprawie 

promowania poprzez edukację postaw 

obywatelskich oraz wspólnych wartości, 

którymi są wolność, tolerancja i 

niedyskryminacja (deklaracja paryska) 

przyjętą na nieformalnym posiedzeniu 

ministrów edukacji państw członkowskich 

Unii Europejskiej w Paryżu w dniu 17 

marca 2015 r., 

skreśla się 

Or. en 
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25.1.2017 A8-0389/3 

Poprawka  3 

Dominique Bilde 

w imieniu grupy ENF 

 

Sprawozdanie A8-0389/2016 

Milan Zver 

Wdrażanie programu Erasmus+ 

2015/2327(INI) 

Projekt rezolucji 

Umocowanie 24 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 12 

kwietnia 2016 r. w sprawie zdobywania 

wiedzy o UE w szkole2, 

 

 

 

–––––––––––––––––– 

2 Teksty przyjęte, P7_TA(2016)0106. 

 

 

skreśla się 

Or. en 
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25.1.2017 A8-0389/4 

Poprawka  4 

Dominique Bilde 

w imieniu grupy ENF 

 

Sprawozdanie A8-0389/2016 

Milan Zver 

Wdrażanie programu Erasmus+ 

2015/2327(INI) 

Projekt rezolucji 

Motyw B 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

B. mając na uwadze, że Komisja wykazała 

elastyczność i podjęła innowacyjne kroki, 

by stawić czoła nowym wyzwaniom, takie 

jak oferta dla uchodźców, a także by 

wspierać wartości obywatelskie w ramach 

zachęt stwarzanych przez Erasmus+ na 

rzecz aktywniejszego i bardziej 

partycypacyjnego dialogu 

międzykulturowego; 

B. mając na uwadze, że mimo licznych 

uwag na temat ograniczania budżetu 

Komisja wydatkowała środki i ustanowiła 

nowe cele ze szkodą dla rosnącego 

zapotrzebowania obywateli państw 

członkowskich, którzy coraz częściej nie 

mogą uczestniczyć w programie ze 

względu na ograniczone zasoby; 

Or. en 
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25.1.2017 A8-0389/5 

Poprawka  5 

Dominique Bilde 

w imieniu grupy ENF 

 

Sprawozdanie A8-0389/2016 

Milan Zver 

Wdrażanie programu Erasmus+ 

2015/2327(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 1 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

1. podkreśla, że program Erasmus+ jest 

głównym programem UE w zakresie 

mobilności, kształcenia i szkolenia, na 

który przeznaczono o 40 % więcej 

środków w budżecie w porównaniu z 

latami 2007–2013, z uwagi na jego 

pozytywne wyniki oraz duże 

zainteresowanie; 

1. podkreśla, że program Erasmus+ jest 

głównym programem UE w zakresie 

mobilności, kształcenia i szkolenia; 

przypomina, że otrzymując budżet w 

wysokości 14,7 mld EUR, program 

Erasmus+ skorzystał ze znacznego 

ogólnego wzrostu budżetu na lata 2014–

2020, tj. o 40 % w stosunku do 

poprzedniego okresu programowania; 

odnotowuje, że profil budżetowy w 

wieloletnich ramach finansowych 

wskazuje na ograniczony wzrost budżetu 

w pierwszej połowie okresu 

programowania; zwraca uwagę, że nowa 

struktura programu wydaje się obecnie 

faworyzować duże projekty, zwłaszcza w 

ramach działania podstawowego 2, na 

które zresztą przypada większa część 

budżetu; 

Or. en 
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25.1.2017 A8-0389/6 

Poprawka  6 

Dominique Bilde 

w imieniu grupy ENF 

 

Sprawozdanie A8-0389/2016 

Milan Zver 

Wdrażanie programu Erasmus+ 

2015/2327(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 2 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

2. zauważa, że znaczna większość agencji 

narodowych oczekuje, że cele programu 

Erasmus+ w dziedzinie kształcenia, 

szkolenia i młodzieży zostaną osiągnięte; 

2. zauważa, że znaczna większość agencji 

narodowych oczekuje, że cele programu 

Erasmus+ w dziedzinie kształcenia, 

szkolenia i młodzieży zostaną osiągnięte, 

mimo że 75 % z nich doświadczyło 

zawiłości administracyjnych podczas 

wdrażania programu, co wynika z 

badania przeprowadzonego przez 

Departament Tematyczny B Parlamentu 

w sprawie zdecentralizowanego wdrażania 

programu Erasmus+;  

Or. en 
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25.1.2017 A8-0389/7 

Poprawka  7 

Dominique Bilde 

w imieniu grupy ENF 

 

Sprawozdanie A8-0389/2016 

Milan Zver 

Wdrażanie programu Erasmus+ 

2015/2327(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 3 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

3. uważa, że program Erasmus+ odgrywa 

istotną rolę we wspieraniu tożsamości i 

integracji europejskiej, solidarności, 

trwałego wzrostu sprzyjającego włączeniu 

społecznemu, wysokiej jakości 

zatrudnienia, konkurencyjności, spójności 

społecznej i mobilności zawodowej 

młodzieży, wnosząc pozytywny wkład w 

poprawę europejskich systemów 

kształcenia i szkolenia, uczenie się przez 

całe życie, aktywne obywatelstwo 

europejskie i lepsze perspektywy 

zatrudnienia, umożliwiając 

Europejczykom zdobycie – w drodze 

studiów, szkoleń, doświadczenia 

zawodowego za granicą i wolontariatu – 

przekrojowego i przenoszalnego pakietu 

umiejętności i kompetencji osobistych i 

zawodowych oraz dając ludziom szansę na 

bardziej niezależne życie, łatwiejsze 

przystosowanie się i rozwój osobisty; 

skreśla się 

Or. en 
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25.1.2017 A8-0389/8 

Poprawka  8 

Dominique Bilde 

w imieniu grupy ENF 

 

Sprawozdanie A8-0389/2016 

Milan Zver 

Wdrażanie programu Erasmus+ 

2015/2327(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 8 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

8. uwzględnia fakt, że – zgodnie z 

informacjami otrzymanymi od 

zainteresowanych stron na wszystkich 

szczeblach – chociaż pierwszy, 

dwuipółletni okres wdrażania programu 

był bardzo trudny i pełen wyzwań, to w 

międzyczasie wprowadzono usprawnienia, 

niemniej jednak uproszczenia 

wprowadzone przez podejście uniwersalne 

odniosły w wielu przypadkach przeciwny 

efekt; uważa, że przy mniejszej liczbie 

przeszkód natury biurokratycznej 

programy miałyby szerszy zakres i byłyby 

bardziej dostępne; domaga się zatem 

podjęcia dalszych wysiłków na rzecz 

zmniejszenia biurokracji w cyklu 

projektowym oraz kształtowania 

ponoszonych kosztów we właściwy sposób 

i w stosunku do budżetu bądź do rodzaju 

projektu; jednocześnie zachęca Komisję do 

wzmożonego dialogu z parterami 

społecznymi, władzami lokalnymi i 

społeczeństwem obywatelskim w celu 

zapewnienia możliwie jak najszerszej 

dostępności programu; ubolewa, że z 

uwagi na wysoki poziom obciążeń 

administracyjnych finansowanie z 

programu Erasmus+ może okazać się 

nieosiągalne dla mniejszych organizacji; 

uważa, że należy ograniczyć biurokrację i 

uprościć wymogi w zakresie 

8. uwzględnia fakt, że – zgodnie z 

informacjami otrzymanymi od 

zainteresowanych stron na wszystkich 

szczeblach – chociaż pierwszy, 

dwuipółletni okres wdrażania programu 

był bardzo trudny i pełen wyzwań, 

zwłaszcza dla agencji narodowych, z 

których połowa uznaje nowy program za 

bardziej złożony pod względem wdrożenia, 

to w międzyczasie wprowadzono pewne 

usprawnienia, niemniej jednak 

uproszczenia wprowadzone przez 

podejście uniwersalne odniosły w wielu 

przypadkach przeciwny efekt; uważa, że 

przy mniejszej liczbie przeszkód natury 

biurokratycznej programy miałyby szerszy 

zakres i byłyby bardziej dostępne; domaga 

się zatem podjęcia dalszych wysiłków na 

rzecz zmniejszenia biurokracji w cyklu 

projektowym oraz kształtowania 

ponoszonych kosztów we właściwy sposób 

i w stosunku do budżetu bądź do rodzaju 

projektu; jednocześnie zachęca Komisję do 

wzmożonego dialogu z parterami 

społecznymi, władzami lokalnymi i 

społeczeństwem obywatelskim w celu 

zapewnienia możliwie jak najszerszej 

dostępności programu; ubolewa, że z 

uwagi na wysoki poziom obciążeń 

administracyjnych finansowanie z 

programu Erasmus+ może okazać się 
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sprawozdawczości; nieosiągalne dla mniejszych organizacji; 

uważa, że należy ograniczyć biurokrację i 

uprościć wymogi w zakresie 

sprawozdawczości; 

Or. en 
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25.1.2017 A8-0389/9 

Poprawka  9 

Dominique Bilde 

w imieniu grupy ENF 

 

Sprawozdanie A8-0389/2016 

Milan Zver 

Wdrażanie programu Erasmus+ 

2015/2327(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 12 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

12. podkreśla znaczenie precyzyjnie 

określonych efektów uczenia się i 

szczegółowych opisów stanowisk w 

ramach oferty zdobywania doświadczenia 

zawodowego za granicą w programie 

Erasmus+, skierowanej do osób 

korzystających z kształcenia i szkolenia 

zawodowego, stażystów, praktykantów i 

wolontariuszy; podkreśla, że 

przygotowanie kandydatów przed ich 

wyjazdem za granicę jest integralną częścią 

tej działalności i musi uwzględniać 

spotkania poświęcone poradnictwu 

zawodowemu i szkolenia językowe, a 

także poświęcone integracji społecznej i 

kulturowej, w tym komunikacji 

międzykulturowej, dzięki czemu zwiększy 

się zaangażowanie społeczne oraz 

poprawią się warunki pracy i życia 

obywateli; biorąc pod uwagę znaczenie 

wielojęzyczności w zwiększaniu szans 

ludzi młodych na zatrudnienie, uważa, że 

należy dołożyć większych starań w celu 

promowania i wspierania wielojęzyczności 

w programie Erasmus+; zadowoleniem 

przyjmuje fakt, że wzmacniane będą 

umiejętności uczestników projektów 

Erasmus+ w zakresie znajomości języków 

obcych, w szczególności języków krajów 

sąsiadujących, co może zwiększyć 

mobilność i szanse na zatrudnienie na 

12. podkreśla znaczenie precyzyjnie 

określonych efektów uczenia się i 

szczegółowych opisów stanowisk w 

ramach oferty zdobywania doświadczenia 

zawodowego za granicą w programie 

Erasmus+, skierowanej do osób 

korzystających z kształcenia i szkolenia 

zawodowego, stażystów, praktykantów i 

wolontariuszy; podkreśla, że 

przygotowanie kandydatów przed ich 

wyjazdem za granicę jest integralną częścią 

tej działalności i musi uwzględniać 

spotkania poświęcone poradnictwu 

zawodowemu i szkolenia językowe, a 

także poświęcone integracji społecznej i 

kulturowej, w tym komunikacji 

międzykulturowej, dzięki czemu zwiększy 

się zaangażowanie społeczne oraz 

poprawią się warunki pracy i życia 

obywateli; biorąc pod uwagę znaczenie 

wielojęzyczności w zwiększaniu szans 

ludzi młodych na zatrudnienie, uważa, że 

należy dołożyć większych starań w celu 

promowania i wspierania wielojęzyczności 

w programie Erasmus+; uważa, że kursy 

językowe dla nowych uczestników działań 

w zakresie mobilności mogłyby być 

oferowane we współpracy z instytucjami 

oświatowymi i przedsiębiorstwami 

przyjmującymi oraz być dostosowane do 

ich kierunku studiów lub zakresu stażu; 
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transgranicznym rynku pracy; uważa, że 

kursy językowe dla nowych uczestników 

działań w zakresie mobilności mogłyby 

być oferowane we współpracy z 

instytucjami oświatowymi i 

przedsiębiorstwami przyjmującymi oraz 

być dostosowane do ich kierunku studiów 

lub zakresu stażu; 

Or. en 
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25.1.2017 A8-0389/10 

Poprawka  10 

Dominique Bilde 

w imieniu grupy ENF 

 

Sprawozdanie A8-0389/2016 

Milan Zver 

Wdrażanie programu Erasmus+ 

2015/2327(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 14 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

14. z zadowoleniem przyjmuje zwiększenie 

puli dostępnych środków na program 

Erasmus+ w 2017 r. o niemal 300 mln 

EUR w porównaniu z rokiem 2016; 

ponadto podkreśla, że środki te należy 

wykorzystać po części na ulepszenie 

słabych stron programu, ale przede 

wszystkim na zwiększenie liczby udanych 

projektów wysokiej jakości; 

14. odnotowuje zwiększenie puli 

dostępnych środków na program Erasmus+ 

w 2017 r. o niemal 300 mln EUR w 

porównaniu z rokiem 2016, jednak 

podkreśla, że sam wzrost środków nie 

wystarczy, aby zapewnić większą 

skuteczność programu, zwłaszcza jeżeli 

chodzi o bardziej sprawiedliwe 

traktowanie małych, średnich i dużych 

projektów; 

Or. en 
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25.1.2017 A8-0389/11 

Poprawka  11 

Dominique Bilde 

w imieniu grupy ENF 

 

Sprawozdanie A8-0389/2016 

Milan Zver 

Wdrażanie programu Erasmus+ 

2015/2327(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 16 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

16. uważa, że wzrost o 12,7 % w 

całkowitym budżecie na 2017 r. w 

porównaniu z 2016 r. oraz zwiększanie 

tego udziału procentowego w pozostałych 

latach realizacji programu przyniesie 

efekt w postaci wyższych poziomów 

skuteczności oraz rosnącego zadowolenia 

wnioskodawców; oczekuje wdrożenia 

zamiaru Komisji, aby przydzielić 

dodatkowe 200 mln EUR na pozostały 

okres realizacji programu, choć 

wymagane są nawet większe nakłady 

budżetowe na pokrycie zapotrzebowania w 

sektorach niedofinansowanych, które jest 

obecnie znacznie wyższe, niż dostępne 

środki; zwraca uwagę, że 48 % krajowych 

agencji donosi, że poziom finansowania 

działań w ramach programu jest zbyt 

niski; 

skreśla się 

Or. en 

 

 


