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25.1.2017 A8-0389/2 

Pozmeňujúci návrh  2 

Dominique Bilde 

v mene skupiny ENF 

 

Správa A8-0389/2016 

Milan Zver 

Vykonávanie programu Erasmus+ 

2015/2327(INI) 

Návrh uznesenia 

Citácia 18 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

so zreteľom na deklaráciu o podpore 

občianstva a spoločných hodnôt slobody, 

tolerancie a nediskriminácie 

prostredníctvom vzdelávania (Parížska 

deklarácia), ktorú 17. marca 2015 prijali 

ministri školstva krajín Európskej únie 

na neformálnom zasadnutí v Paríži, 

vypúšťa sa 

Or. en 
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25.1.2017 A8-0389/3 

Pozmeňujúci návrh  3 

Dominique Bilde 

v mene skupiny ENF 

 

Správa A8-0389/2016 

Milan Zver 

Vykonávanie programu Erasmus+ 

2015/2327(INI) 

Návrh uznesenia 

Citácia 24 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

– so zreteľom na svoje uznesenie 

z 12. apríla 2016 o získavaní vedomostí 

o EÚ v škole2, 

 

 

 

–––––––––––––––––– 

2 Prijaté texty, P8_TA(2016)0106. 

 

 

vypúšťa sa 

Or. en 



 

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

SK Zjednotení v rozmanitosti SK 

 

25.1.2017 A8-0389/4 

Pozmeňujúci návrh  4 

Dominique Bilde 

v mene skupiny ENF 

 

Správa A8-0389/2016 

Milan Zver 

Vykonávanie programu Erasmus+ 

2015/2327(INI) 

Návrh uznesenia 

Odôvodnenie B 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

B. keďže Komisia preukázala pružnosť 

a podnikla inovačné kroky na riešenie 

nových výziev, ako je návrh pre 

utečencov, ako aj na podporu 

občianskych hodnôt v rámci stimulov, 

ktoré Erasmus+ ponúka, v záujme 

vytvorenia aktívnejšieho 

a participatívnejšieho medzikultúrneho 

dialógu; 

B. keďže napriek početným 

konštatovaniam o obmedzenosti rozpočtu 

Komisia uvoľnila prostriedky a stanovila 

nové ciele na úkor rastúceho dopytu 

občanov členských štátov, ktorí v stále 

väčšej miere nie sú schopní zúčastniť sa 

programu z dôvodu obmedzených zdrojov; 

Or. en 
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25.1.2017 A8-0389/5 

Pozmeňujúci návrh  5 

Dominique Bilde 

v mene skupiny ENF 

 

Správa A8-0389/2016 

Milan Zver 

Vykonávanie programu Erasmus+ 

2015/2327(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 1 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

1. poukazuje na to, že Erasmus+ je 

kľúčový program EÚ v oblasti mobility, 

vzdelávania a odbornej prípravy, 

ktorému bol vzhľadom na pozitívne 

výsledky a vysoký záujem pridelený o 40 

% vyšší rozpočet v porovnaní s obdobím 

2007 – 2013; 

1. poukazuje na to, že Erasmus+ je 

kľúčový program EÚ v oblasti mobility, 

vzdelávania a odbornej prípravy; 

pripomína, že program Erasmus + sa 

dočkal značného zvýšenia celkového 

rozpočtu o 14,7 miliardy EUR, t. j. o 40 % 

na obdobie 2014 – 2020 v porovnaní s 

predchádzajúcim programovým obdobím; 

konštatuje, že z rozpočtového profilu VFR 

vyplýva, že v prvej polovici programového 

obdobia došlo k obmedzenému zvýšeniu 

prostriedkov; upozorňuje na skutočnosť, 

že nová štruktúra programu zrejme v 

súčasnosti uprednostňuje veľké projekty, 

predovšetkým v rámci kľúčovej akcie 2, 

ktoré navyše čerpajú väčšiu časť 

rozpočtu; 

Or. en 
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25.1.2017 A8-0389/6 

Pozmeňujúci návrh  6 

Dominique Bilde 

v mene skupiny ENF 

 

Správa A8-0389/2016 

Milan Zver 

Vykonávanie programu Erasmus+ 

2015/2327(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 2 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

2. konštatuje, že veľká väčšina národných 

agentúr očakáva dosiahnutie cieľov 

programu Erasmus+ v oblasti vzdelávania, 

odbornej prípravy a mládeže; 

2. konštatuje, že veľká väčšina národných 

agentúr očakáva dosiahnutie cieľov 

programu Erasmus+ v oblasti vzdelávania, 

odbornej prípravy a mládeže, a to aj 

napriek tomu, že podľa štúdie o 

decentralizovanej implementácii 

programu Erasmus +, ktorú vypracovala 

tematická sekcia B Európskeho 

parlamentu, 75 % agentúr sa pri realizácii 

programu stretáva so zložitou 

administratívou;  

Or. en 
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25.1.2017 A8-0389/7 

Pozmeňujúci návrh  7 

Dominique Bilde 

v mene skupiny ENF 

 

Správa A8-0389/2016 

Milan Zver 

Vykonávanie programu Erasmus+ 

2015/2327(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 3 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

3. domnieva sa, že program Erasmus+ 

zohráva dôležitú úlohu pri posilňovaní 

európskej identity a integrácie, solidarity, 

inkluzívneho a udržateľného rastu, 

kvalitných pracovných miest, 

konkurencieschopnosti, sociálnej 

súdržnosti a pracovnej mobility mládeže 

tým, že pozitívne prispieva k zlepšeniu 

európskych systémov vzdelávania 

a odbornej prípravy, celoživotnému 

vzdelávaniu, aktívnemu európskemu 

občianstvu a lepším vyhliadkam 

na získanie zamestnania, tým, 

že poskytuje Európanom príležitosť 

na získanie prierezových a prenosných 

súborov osobných a profesijných 

zručností a schopností prostredníctvom 

štúdia, odbornej prípravy, pracovných 

skúseností v zahraničí a dobrovoľníckej 

práce, ako aj tým, že jednotlivcom ponúka 

šancu na nezávislejší život, jednoduchšiu 

adaptáciu a dosiahnutie osobného 

rozvoja; 

vypúšťa sa 

Or. en 
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25.1.2017 A8-0389/8 

Pozmeňujúci návrh  8 

Dominique Bilde 

v mene skupiny ENF 

 

Správa A8-0389/2016 

Milan Zver 

Vykonávanie programu Erasmus+ 

2015/2327(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 8 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

8. uznáva, že podľa správ zainteresovaných 

strán na všetkých úrovniach bolo obdobie 

prvého dva a pol roka vykonávania 

programu ťažké a náročné, ale medzičasom 

došlo k zlepšeniam, hoci zjednodušenia 

zavedené nediferencovaným prístupom 

k žiadostiam mali v mnohých prípadoch 

nepriaznivý účinok; domnieva sa, že menej 

byrokratických prekážok by viedlo 

k širšiemu záberu a väčšej prístupnosti 

programu; žiada preto, aby sa vynaložilo 

ďalšie úsilie na odstránenie byrokracie 

v celom projektovom cykle a aby sa 

náklady stanovili primerane vzhľadom 

na rozpočet alebo druh projektu; zároveň 

vyzýva Komisiu, aby v záujme čo 

najširšieho prístupu k programu posilnila 

dialóg so sociálnymi partnermi, miestnymi 

orgánmi a občianskou spoločnosťou; 

vyjadruje poľutovanie nad tým, 

že vzhľadom na vysokú úroveň 

administratívnej záťaže môže byť 

financovanie v rámci programu Erasmus+ 

nedostupné pre menšie organizácie; je 

presvedčený o tom, že byrokracia 

a požiadavky na podávanie správ by sa 

mali zjednodušiť; 

8. uznáva, že podľa správ zainteresovaných 

strán na všetkých úrovniach bolo obdobie 

prvého dva a pol roka vykonávania 

programu ťažké a náročné – najmä pre 

národné agentúry, z ktorých polovica sa 

domnieva, že nový program sa 

implementuje ťažšie, ale medzičasom 

došlo k zlepšeniam, hoci zjednodušenia 

zavedené nediferencovaným prístupom 

k žiadostiam mali v mnohých prípadoch 

nepriaznivý účinok; domnieva sa, že menej 

byrokratických prekážok by viedlo 

k širšiemu záberu a väčšej prístupnosti 

programu; žiada preto, aby sa vynaložilo 

ďalšie úsilie na odstránenie byrokracie 

v celom projektovom cykle a aby sa 

náklady stanovili primerane vzhľadom 

na rozpočet alebo druh projektu; zároveň 

vyzýva Komisiu, aby v záujme čo 

najširšieho prístupu k programu posilnila 

dialóg so sociálnymi partnermi, miestnymi 

orgánmi a občianskou spoločnosťou; 

vyjadruje poľutovanie nad tým, 

že vzhľadom na vysokú úroveň 

administratívnej záťaže môže byť 

financovanie v rámci programu Erasmus+ 

nedostupné pre menšie organizácie; je 

presvedčený o tom, že byrokracia 

a požiadavky na podávanie správ by sa 

mali zjednodušiť; 
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25.1.2017 A8-0389/9 

Pozmeňujúci návrh  9 

Dominique Bilde 

v mene skupiny ENF 

 

Správa A8-0389/2016 

Milan Zver 

Vykonávanie programu Erasmus+ 

2015/2327(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 12 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

12. zdôrazňuje význam jasných výsledkov 

vzdelávania a konkrétnych popisov 

pracovnej činnosti pre pracovné skúsenosti 

Erasmus+ v zahraničí pre študentov 

odborného vzdelávania a prípravy, 

stážistov, učňov a dobrovoľníkov; 

zdôrazňuje, že príprava kandidátov pred 

pobytom v zahraničí je neoddeliteľnou 

súčasťou činnosti a musí zahŕňať stretnutia 

na tému profesionálneho smerovania, 

jazykové kurzy, ako aj kurzy prípravy 

v oblasti sociálnej a kultúrnej integrácie 

vrátane medzikultúrnej komunikácie, ktoré 

by podporovali zapojenie ľudí 

do spoločnosti a zlepšili ich pracovné 

a životné podmienky; vzhľadom 

na dôležitosť viacjazyčnosti pre 

zlepšovanie zamestnateľnosti mladých ľudí 

sa domnieva, že v rámci programu 

Erasmus+ by sa malo vyvinúť väčšie úsilie 

na propagáciu a podporu viacjazyčnosti; 

víta skutočnosť, že sa posilnia jazykové 

znalosti účastníkov projektov Erasmus+ 

vrátane znalostí susedských jazykov, ktoré 

môžu zvýšiť mobilitu a zamestnateľnosť 

na cezhraničnom pracovnom trhu; 
domnieva sa, že jazykové kurzy pre 

nových účastníkov mobility by sa mohli 

zabezpečovať v spolupráci so vzdelávacími 

inštitúciami a hostiteľskými spoločnosťami 

a prispôsobiť ich oblasti štúdia alebo stáže; 

12. zdôrazňuje význam jasných výsledkov 

vzdelávania a konkrétnych popisov 

pracovnej činnosti pre pracovné skúsenosti 

Erasmus+ v zahraničí pre študentov 

odborného vzdelávania a prípravy, 

stážistov, učňov a dobrovoľníkov; 

zdôrazňuje, že príprava kandidátov pred 

pobytom v zahraničí je neoddeliteľnou 

súčasťou činnosti a musí zahŕňať stretnutia 

na tému profesionálneho smerovania, 

jazykové kurzy, ako aj kurzy prípravy 

v oblasti sociálnej a kultúrnej integrácie 

vrátane medzikultúrnej komunikácie, ktoré 

by podporovali zapojenie ľudí 

do spoločnosti a zlepšili ich pracovné 

a životné podmienky; vzhľadom 

na dôležitosť viacjazyčnosti pre 

zlepšovanie zamestnateľnosti mladých ľudí 

sa domnieva, že v rámci programu 

Erasmus+ by sa malo vyvinúť väčšie úsilie 

na propagáciu a podporu viacjazyčnosti; 

domnieva sa, že jazykové kurzy pre 

nových účastníkov mobility by sa mohli 

zabezpečovať v spolupráci so vzdelávacími 

inštitúciami a hostiteľskými spoločnosťami 

a prispôsobiť ich oblasti štúdia alebo stáže; 
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25.1.2017 A8-0389/10 

Pozmeňujúci návrh  10 

Dominique Bilde 

v mene skupiny ENF 

 

Správa A8-0389/2016 

Milan Zver 

Vykonávanie programu Erasmus+ 

2015/2327(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 14 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

14. víta zvýšenie prostriedkov dostupných 

na program Erasmus+ na rok 2017 

o takmer 300 miliónov EUR v porovnaní 

s rokom 2016; ďalej zdôrazňuje, že je 

potrebné, aby sa tieto prostriedky 

čiastočne využili na zlepšenie slabín 

programu, a najmä na zvýšenie počtu 

úspešných kvalitných projektov; 

14. berie na vedomie zvýšenie 

prostriedkov dostupných na program 

Erasmus+ na rok 2017 o takmer 300 

miliónov EUR v porovnaní s rokom 2016, 

ale zdôrazňuje, že zvýšenie finančných 

prostriedkov nebude samo osebe stačiť na 

zefektívnenie programu, najmä pokiaľ ide 

o väčšiu rovnosť malých, stredných a 

veľkých projektov; 

Or. en 
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25.1.2017 A8-0389/11 

Pozmeňujúci návrh  11 

Dominique Bilde 

v mene skupiny ENF 

 

Správa A8-0389/2016 

Milan Zver 

Vykonávanie programu Erasmus+ 

2015/2327(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 16 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

16. domnieva sa, že 12,7 % zvýšenie 

celkového rozpočtu v roku 2017 

v porovnaní s rokom 2016 a ďalšie ročné 

zvýšenia počas zostávajúcich rokov 

programu prinesú vyššiu mieru úspešnosti 

a väčšiu spokojnosť žiadateľov; očakáva 

uskutočnenie zámeru Komisie prideliť 

na zostávajúce programové obdobie 

ďalších 200 miliónov EUR, hoci na 

pokrytie požiadaviek nedostatočne 

financovaných sektorov je potrebný ešte 

väčší rozpočtový príspevok, ktorý značne 

prevyšuje dostupné finančné prostriedky; 

poznamenáva, že podľa správ 48 % 

národných agentúr sú akcie programu 

nedostatočne financované; 

vypúšťa sa 

Or. en 

 

 


